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Um ano se passou! A Red Car-
pet sobreviveu ao exigente teste 
do tempo e após um ano cada 
segundo foi passado sempre a 
crescer e a adorar cinema! Hoje, 
passado todo esse tempo, esta-
mos cá para continuar e com mais 
força do que nunca para se passar 
mais um ano ao lado do cinema e 
dos nossos leitores. É a vocês que 
temos de agradecer, são vocês 
que nos fazem continuar a contar 
cada segundo para que consiga-
mos lançar uma edição a tempo 
sempre com a qualidade a que já 
vos habituámos!

Não há nada melhor do que 
começar um novo ano com aquele 
que é o evento de cinema por que 
todos anseiam. Falo, claro está, 
do Live Chat da Red Carpet, que 
irá acompanhar a, não menos 
conhecida, cerimónia dos Oscars. 
Tudo começa na passadeira ver-
melha e tudo acabará aqui com 
os nossos, e vossos, comentários. 
Esperamos poder contar convos-
co!

Graças a isso, este mês temos 
uma edição muito focada nessa 
cerimónia com uma previsão do 
que será a 81º Cerimónia dos Os-
cars, Kate Winslet dá cara a Fever-
eiro, elegemos os melhores filmes 
que já passaram nos Oscars, no-
meamos Amy Adams como a Es-
trela em Ascensão e juntamos 
mais um leque de conteúdos que 
esperamos ser do vosso agrado! 
Não deixem de ler!

Termino agora agradecendo mais 
uma vez aos nossos leitores e que 
este ano tenha tão bom ou mel-
hor cinema que o anterior e que, 
acima de tudo, estejamos cá to-
dos para visualizar essas grandes 
obras que ai se avizinham.

Marco A. PauloED
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mILk
por: Luís mendonca

Aos 40 anos, Harvey Milk não tinha feito 
nada que se orgulhasse. Tinha 39 anos 
quando trocou conversa, pela primeira vez, 
com o homem que viria a ser o amor da 
sua vida, scotty. Aos 40 anos, já o tinha na 
cama consigo. Tudo isto em apenas um dia, 
mas não um qualquer: 22 de Maio de 1970, 
Harvey fazia anos e decidia mudar de vida. 
Pela segunda vez - ou verdadeiramente 
pela primeira? - este homossexual de pais 
judeus, nascido e criado na “maior democ-
racia do mundo”, saía do armário. Castro 
street foi onde Milk e scotty montaram 
aquele que viria a ser o centro nevrálgico 
de uma das mais espontâneas, e corajosas, 
carreiras políticas na história recente da 
América.

Foi aí, cidade de são Francisco, estado da 
Califórnia, que a América ganhou um dos 
seus mais bem sucedidos activistas gays; 
o primeiro a empossar num cargo público, 
para mais, tão importante como o de su-
pervisor municipal. O fime de Van Sant 
começa com uma história de amor e não 
a abandona. Ela não é usada como um el-

emento humanizante, puramente circunstan-
cial, numa não-ficção sobre os bastidores, 
muito escorregadios, do mundo da política e, 
à retaguarda, de tudo aquilo que significa ser 
norte-americano.

O amor é o elemento estruturante da ética, da 
política apetece dizer, de Harvey Milk. Na cena 
em que este fala ao telefone com scotty, per-
cebemos isto. Para chegar àquele “momento” 
em que finalmente é um pouco mais livre para 
sentir (e daí as lágrimas), Milk teve de percor-
rer a história mundial dos preconceitos; lutar 
contra os falsos-valores profundamente em-
pedernidos numa sociedade tornada cativa 
de uma ideologia exclusivista e, ulteriormente, 
autofágica; e pedir a todos os gays para se 
confrontarem com os seus fantasmas interi-
ores e saírem do armário.

Uma correcção: não foi “pedir”, mas sim or-
denar sob a forma do slogan com o qual cos-
tumava abrir os discursos: “Eu recruto-vos!”. 
Mas Gus Van sant não tenta fazer de Milk um 
panfleto a favor da causa homossexual ou da 
glorificação incondicional de Harvey Milk; o 
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mILk
por: Luís mendonca

9/10
drama

ARgumEnTO dustin Lance Black
REALIzAçãO Gus Van sant
cOm sean Penn, James Franco, diego Luna, 
Emile Hirsch e Josh Brolin
2008 - 128min

recrutamento que Milk faz dentro do filme, 
pelo coração, pela razão e pelas palavras, 
não é o mesmo que faz através da câmara-
filtro de Van Sant, junto do espectador de 
hoje.

Com efeito, este regresso do realizador 
de Paranoid Park ao mainstream faz total 
sentido: em Milk também recai o olhar críti-
co, distante e razoável, que era tão per-
turbante em Elephant, o seu outro “filme 
político” que, numa grande elipse, abria o 
ventre de uma sociedade moralmente as-
fixiante. É que em 2003 a América estava 
entregue a si mesma, tal como os ado-
lescentes eram filhos de pais ausentes ou 
problemáticos.

Elephant recriava Columbine mas tinha em 
mente a “América órfã” de George W. Bush. 
O mesmo acontece em Milk: a América que 
muda em 1973-1978 é a mesma Améri-
ca que hoje, em 2009, se transforma aos 
nossos olhos. Harvey é a figura paterna 
que os gays americanos procuravam, tal 
como Barack “black Milk” Obama - “hope”, 

“change”, onde é que já ouvimos isto? - acaba 
de ser perfilhado como o pai da América e do 
mundo! O cinema de Van Sant não podia ficar 
indiferente a tudo isto.

E daí esta sua emigração para o mainstream, 
primeira linha de um novo capítulo na sua obra: 
a celebração dos bons homens e dos grandes 
ideais. Fazendo aquilo que mais gosta – diri-
gir homens numa história política de amor -, 
Van Sant dá o grito que desperta finalmente 
a América (de Elephant) do torpor em que es-
tava mergulhada: é para lhe darmos eco que 
Milk (o filme, a personagem, um grande Sean 
Penn) nos recruta.
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Como Perder Amigos e Alienar Outros é um 
livro de memórias escrito por Toby young 
em 2001 onde ele nos descreve o atribula-
do mundo do jet-set norte-americano, as-
sim como a sua ascensão desde um peque-
no editor de uma minúscula revista caseira, 
até ao Olimpo da imprensa cor de rosa. A 
versão cinematográfica sofreu desde logo 
algumas alterações, Toby young passa a 
chamar-se sidney young e as empresas, 
revistas e personalidades retratadas no liv-
ro também viram alterados os seus nomes.

O início do filme é bastante prometedor, 
a personagem sidney young é quase um 
anti-herói, muito diferente daquilo a que 
estamos habituados nestas comédias. É 
um indivíduo convencido, chato, antipáti-
co mas que quer, acima de tudo, subir na 
hierarquia do jet-set. O filme é uma sátira 
e um retrato à futilidade das estrelas que 

nos habituámos a ver nas revistas e a meu ver, 
o filme capta bem os jogos de interesses que 
se escondem por detrás das máscaras que 
conhecemos. No entanto, aos poucos, o filme 
vai-se transformando numa comédia român-
tica, entre Sidney Young, que afinal também 
não é o que parece (ele revela-se uma pessoa 
simpática, inteligente e prestável para quem 
quer) e Alison Olsen, personagem interpretada 
por Kirsten Dunst. A segunda parte do filme, 
acaba por ser uma típica e simpática comédia 
romântica, onde até temos direito ao típico fi-
nal feliz da praxe, o que é pena porque perde 
um pouco do potencial inicial.

simon Pegg continua a sua aventura ameri-
cana e mais uma vez, sem a parceria com Ed-
gar Wright. A sua carreira parece estar a mudar 
definitivamente para o lado de lá do Atlântico, 
mas ainda é cedo para saber se a mudança 
será para melhor. A sua prestação é positiva, 

cOmO PERDER AmIgOs E ALIEnAR OuTROs
por: Berto carvalho
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6/10
Comédia

ARgumEnTO Peter straughan, Toby young
REALIzAçãO Robert B. Weide
cOm simon Pegg, Jeff Bridges, Kristen dunst, 
Megan Fox, Gillian Anderson
2007 - 110min

uma vez que está num terreno que domina, 
embora por vezes recorra demasiado à co-
média física (tal como o próprio filme). O 
resto do elenco é de luxo, o que tendo em 
conta que é um filme independente, é im-
pressionante. Jeff Bridges, Kristen dunst, 
Megan Fox, Gillian Anderson (os fãs de 
spaced vão esboçar um sorriso quando vi-
rem Gillian e simon juntos) e denny Huston, 
para além de diversos cameos de famosos. 
simon é de longe o único protagonista e o 
resto é mais ou menos eclipsado por ele. 
Kristen dunst esteve um pouco aquém do 
que se esperaria, tal como a sensual Me-
gan Fox. Enquanto que Gillian Anderson e 
Jeff Bridges conseguem agarrar o filme nas 
cenas onde aparecem.

A realização está a cargo de Robert B. Wei-
de, produtor e realizador da brilhante série 
de culto Curb your Entusiasm. Esta foi a sua 

estreia no grande ecrã e a realização revelou-
se sólida e segura sem grandes brilhantismos, 
mas suficiente para o que é proposto.

Óptimo para ver em família, ou com um gru-
po de amigos, Como Perder Amigos e Alienar 
Outros, é uma agradável comédia, mas acima 
de tudo uma crítica à futilidade e falsidade de 
um mundo com que muitos sonham, mas que 
poucos conhecem. Ah, e fiquem até ao fim dos 
créditos … vale a pena.

cOmO PERDER AmIgOs E ALIEnAR OuTROs
por: Berto carvalho
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2/10
documentário
Animação

ARgumEnTO Ari Folman
REALIzAçãO Ari Folman

2008 - 90min

A Valsa Com Bashir é um sucesso junto da 
crítica internacional. desde a sua presença 
enquanto potencial vencedor da Palma de 
Ouro no último Festival de Cannes que tem 
somado vitórias em diversos circuitos de cír-
culos, tendo recentemente ganho o Globo de 
Ouro para Melhor Filme Estrangeiro e o prémio 
principal da National society of Film Critics. É 
um objecto curioso de cinema logo à partida: 
um filme de animação semi-documental sobre 
a busca de memórias de um soldado israelita 
que participou na guerra do Líbano nos anos 
80 e agora procura redenção através de uma 
reconstituição do que fez durante o confronto.

Esse soldado é o realizador do filme, Ari Fol-
man, que se juntou às forças defensivas israel-
itas com apenas 19 anos. Numa altura em que 
o infindável conflito israelo-palestiniano pa-
rece estar longe de uma almejada conclusão, 
A Valsa Com Bashir poderia e deveria ser um 
filme de pertinência alarmante, oferecendo 
uma nova visão sob esta lamentável guerra. 
infelizmente tal não acontece. A construção 
narrativa de entrevistas a velhos conhecidos 
e sucessivas narrações das suas experiências 
cedo se esgotam nas suas limitações, cum-
prindo um papel de mera exposição imagética 
sem nunca conseguir atingir qualquer nível de 
elevação. Não existe um novo olhar sobre is-

rael e os seus soldados; estes são apenas peças 
descartáveis com objectivos narrativos sempre 
muito pouco claros e evidentes.

A própria sensibilização do público para o assun-
to, fulcral num filme que aborda assuntos de tão 
astronómica importância, é profundamente utili-
tária na sua execução, alimentando-lhes aquilo 
que devem estar a sentir no momento, sem nunca 
expressar nada que valha a pena interiorizar. O fi-
nal é exemplar na manipulação, via choque, algo 
atroz do espectador, recorrendo pela primeira vez 
ao longo do filme a imagens reais de vítimas mor-
tais do conflito, inclusivamente mulheres e crian-
ças. Esta opção chega a ser revoltante mas não é 
a única. Muitas vezes Folman intercala cenas de 
suposta grandiosidade e significância dramáticas 
com outras que chegam a tender para o ridículo, 
voluntário ou involuntário, sem nunca encontrar o 
tom que quer atribuir à obra. A realidade é que não 
fosse a utilização de uma animação retro-cool, A 
Valsa Com Bashir não teria nem metade do impac-
to que está a ter.

A VALsA cOm BAshIR
por: nuno gonçalves
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incrível como o nome Clint Eastwood desa-
brocha em todos os cantos quando outro 
nome vem à baila, Oscars! Não que ache 
propriamente mau surgir um filme real-
izado ou interpretado por este monstro do 
cinema, simplesmente é curioso como se 
repete uma situação que já aconteceu no 
passado. Mais curioso fica quando não só 
surge um filme, mas sim dois filmes realiza-
dos, e um deles interpretado, por este sen-
hor. Uma sensação de déjà-vu depressa se 
fez sentir...

dito isto, há que dizer algo sobre A Troca, 
a sua mais recente proposta na realiza-
ção, a par de Gran Torino, sendo o primeiro 
alvo de nomeações para Oscars, um deles 
para a actriz principal Angelina Jolie. No-
meação totalmente justa para Jolie. Neste 
filme, ela, interpreta uma mãe que deses-
peradamente luta por descobrir o seu filho. 
Após o reencontro tão desejado, percebe 

que aquele não era o seu filho e é tomada 
como louca por estar a fazer frente à polícia, 
que desde cedo se prestou para encontrar o 
rebento perdido. sem exageros ou situações 
irrisórias, o filme todo é guiado de forma es-
tupenda pela actriz, que dá vida acção a uma 
situação, infelizmente, real.

Há que mencionar um factor de peso neste 
filme que, estranhamente, não achei ser a re-
alização. Certamente que esta última está 
muito bem conseguida. Tudo surge no ecrã 
com grande coerência ao longo de duas horas, 
mas aquilo que mais destaque merece é o ar-
gumento. Está muito bem escrito havendo 
mesmo partes do mesmo que ficam regista-
dos na memória por serem tão incrédulas mas 
tão reais ao mesmo tempo. Numa explicação 
breve e que todos percebam, podemos pensar 
no argumento como um conjunto de situações 
algo caricatas que se não nos acontecessem, 
iríamos jurar que era anedota. É mesmo isso 

A TROcA
por: marco A. Paulo
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que o argumento consegue transmitir com 
grande facilidade. Transmite portanto o 
ridículo que é uma mãe desesperadamente 
em busca do seu filho e é tomada como 
louca quando começa a dar trabalho de 
mais. straczynski está de parabéns não só 
pelo argumento bem escrito como pela sua 
enorme versatilidade, já que passou de ar-
gumentos de ficção-científica (Babylon 5) 
para o maior realismo possível, indo mes-
mo acabar por passar por filmes de guerra 
ou baseados em banda desenhada (O surf-
ista Prateado).

Mais duas nomeações se somam para além 
da que Angelina Jolie já tem, sendo elas a 
fotografia e direcção artística, que, ambas 
conjugadas, conseguem reflectir uma épo-
ca, os anos 20, como se de um espelho se 
tratasse... ou assim aparenta ser! isso não 
só se deve aos cenários e tudo aquilo que 
os compõem, mas também o guarda rou-

pa é parte essencial desse reflexo, mas talvez 
pela falta de diversidade nesse aspecto, já que 
a personagem principal pouco variava na sua 
roupa habitual assim como grande parte dos 
intervenientes, a nomeação tenha passado ao 
lado. Além de não se poder negar que fizeram 
um trabalho exemplar na parte técnica.

No geral, naquilo que cria toda a experiência 
que foi este filme, há que o congratular, pois 
consegue atingir tudo aquilo a que se propôs, 
e se Clint Eastwood nos continuar a presentear 
com grandes obras como tem feito, espero que 
daqui a um ano, existam mais situações destas 
a repetirem-se.

8/10
drama
Crime

ARgumEnTO J. Michael straczynksi
REALIzAçãO Clint Eastwood
cOm Angelina Jolie, John Malkovich, Michael 
Kelly, Jeffrey donovan
2008 - 141min

A TROcA
por: marco A. Paulo

RECOMENdAdO
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O cinema europeu tem um toque bem pre-
sente de realidade, mesmo quando se trata 
de uma obra de ficção. Neste caso, o cin-
ema alemão demonstra essa realidade 
através de fantasmas sociais que ainda as-
sombram os pesadelos de quem se lembra, 
e que podem ressurgir nas mentes daqueles 
que estão demasiado confiantes para se 
sentir imunes.

Este A Onda é um óptimo exemplo, num 
conceito que recria num micro universo o 
perigo de impregnação de um sistema to-
talitário. Aquilo que se inicia como um pro-
jecto complementar no curso de liceu, aca-
ba por tomar parâmetros descontrolados 
quando os conceitos e definições passam 
à acção, e se sente pela experiência aquilo 
de lemos em livros de história, mas que pa-
rece tão distante, que parece demasiado 
improvável.

A Onda não é um conto, mas é baseado em 

factos reais acontecidos em 1967, nos Estados 
Unidos. Embora exista uma maior liberdade de 
narrativa nesta adaptação, é comprovado por 
vários estudos que nada que este enredo de-
screve é impossível de acontecer. Assim, se um 
grupo de alunos é tomado por um professor 
numa experiência, onde é valorizada unidade, 
respeito, compensação, e onde todos do grupo 
parecem iguais, todos os intervenientes são 
levados por um sentimento de maior pertença, 
objectivo e comunhão. Embora não exista uma 
ideologia demasiado explicita, o simples facto 
de viver determinados rituais, leva este grupo a 
definir uma ideologia de valorização do seu gru-
po, e de repressão dos restantes. desse modo, 
o que para o professor é somente um projecto, 
que questiona aos seus alunos a possibilidade 
de uma ditadura voltar a insurgir na nossa so-
ciedade, será para esses mesmos jovens um 
rumo aliciante e desconhecido onde os mais 
fracos estarão ao lado dos mais fortes, onde os 
rufias passam a proteger quem espaçavam, e 
onde a vontade de pertença é tão grande, que 

A OnDA
por: nuno cargaleiro
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8/10
drama
Thriller

ARgumEnTO dennis Gansel, Peter Thorwarth
REALIzAçãO dennis Gansel
cOm Jürgen Vogel, Jennifer Ulrich, Max Riemelt
2008 - 101min

os outros, sejam eles quem forem, não têm 
lugar e autoridade para existir e contestar.

É que uma ditadura de massas, seja com 
que base for, não se apresenta de início 
como realmente é! É algo que vai corro-
endo lentamente, com erros e desvanta-
gens que não têm solução. Aqueles que são 
mais atentos e despertos na sua individu-
alidade podem se aperceber do trajecto em 
questão, contudo, muitos outros se revelam 
de um modo com que nunca se apresenta-
ram. sobretudo quando as imagens usadas 
são diferentes de símbolos históricos con-
hecidos. Contudo, a semelhança é sempre 
vivida no sentido embutido, e não na sua 
apresentação.

Neste relato inteligente, e de argumento 
bem estruturado, o realizador dennis Gan-
sel (que também adaptou o argumento do 
livro em que se baseia) questiona o espe-
ctador como terceiro elemento, não partic-

ipante, desta história. quando se critica sobre 
os dias actuais e a falta de ideologias ou de-
sejos, não será que se desvaloriza demasiado 
as proporções do nascimento de um regime de 
domínio de massas? será que os perigos não 
são demasiado atenuados, sobretudo por al-
guma arrogância actual de considerar a nossa 
sociedade como sendo esclarecida sobre esses 
mundos?

Num projecto que deve ser mais uma vivência 
para o espectador, do que somente uma dis-
cussão, A Onda demonstra como o nosso mun-
do é frágil, e como tal deve ser cuidado, estan-
do sempre à alerta.

A OnDA
por: nuno cargaleiro
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Apesar da sobre exploração mais recente 
(desde A Lista de schindler foram produ-
zidos cerca de 150 filmes sobre o tema), 
o Nazismo e o Holocausto são temas que 
suscitam, sem excepção, grande interes-
se. Resistentes é mais um retrato do atroz 
período; desta vez, um retrato pintado com 
as cores da revolta, da coragem e da sobre-
vivência.

Estamos em 1941 e centenas de milhares 
de Judeus já foram e estão a ser massa-
crados por toda a Europa do Leste. Três 
irmãos Bielski escapam miraculosamente 
de um ataque à sua aldeia Natal e, escon-
didos, vêem os seus familiares sucumbir à 
insanidade nazi. Juntos os irmãos resolvem 
passar a refugiar-se numa densa mata que 
rodeava a aldeia e que conhecem como 
a palma da própria mão. Aí iniciam eles a 
sua própria batalha, a da sobrevivência. 
Atraindo cada vez mais Judeus ao longo dos 
anos e nunca rejeitando nenhum, os Bielski 

criaram um dos maiores grupos de resistência 
aos Nazis durante a Guerra.

sentimos a inevitável tendência de comparar 
Resistentes ao clássico A Lista de schindler. 
desse prisma, nunca atinge a mesma potên-
cia, carisma ou carga dramática; no entanto, e 
com as suas falhas, é difícil ver Resistentes sem 
respirar a enorme vontade de resistência e es-
perança.

daniel Craig e Liev schreiber são os grandes pi-
lares do elenco com interpretações ricas. sch-
reiber será mesmo a “estrela do pedaço” com 
uma versão potente do rijo Zus, roubando a 
cena sempre que aparece. O elenco secundário, 
que inclui jovens promessas como Jamie Bell e 
Mia Wasikowska, responde também de forma 
competente ao desafio.

Duas das maiores forças da fita são técnicas: 
por um lado, a fotografia de Eduardo Serra, 
pautada pelas cores escuras (verdes, cinzentos 

REsIsTEnTEs
por: catarina Oliveira
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e azuis), é simultaneamente bela e trágica; 
por outro lado, James Newton Howard di-
rige os violinos com um alcance dramático 
absolutamente brilhante.

O maior problema da fita estará no argu-
mento, que sendo bem-intencionado não 
tem metade da profundidade que deveria; 
os diálogos deixam a desejar, os clichés são 
do que os necessários e nunca chegamos a 
conhecer suficientemente as personagens 
de molde a compreendermos os seus con-
flitos e batalhas pessoais. A primeira hora 
genericamente agradável acaba por tor-
nar-se apenas satisfatória ao prolongar-se 
por mais de 2 horas.

Outra questão importante prende-se com 
a imagem mais “soft” dos Bielski com que 
acabámos por ser presenteados. Na ver-
dade, os verdadeiros Bielskis chegaram a 
cometer os seus próprios actos sádicos e de 
punição em nome da vingança; alguns sus-

citariam uma interessantíssima ambiguidade 
moral, tanto em termos dramáticos como nar-
rativos mas que, infelizmente, não foram retrat-
ados no filme, tendo-se preferido uma versão 
quase estritamente altruísta e de solidária.

Apesar da espectacularidade da sua história de 
origem - a verídica jornada dos irmãos Bielski, 
Resistentes acaba por ser muito morno e tenro. 
Faltam-lhe os “pozinhos mágicos”.No entanto, 
e apesar de nem todas as peças estarem no 
lugar, é ainda um bom filme. Como alguém um 
dia disse, a história dos Bielski demonstra de 
facto que nem todos os Judeus foram vítimas; 
alguns foram guerreiros. Resistentes tem in-
egavelmente o poder de nos inspirar.

REsIsTEnTEs
por: catarina Oliveira

8/10
drama
Guerra

ARgumEnTO Clayton Frohman e Edward Zwick
REALIzAçãO Edward Zwick
cOm daniel Craig, Liev schreiber e Jamie Bell
2008 - 137min
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7/10
Comédia

depois da aventura Londrina de Woody Al-
len, que resultou em três filmes, o excelente 
Match Point e os razoáveis scoop e sonho 
de Cassandra, o autor nova-iorquino decidiu 
dar um saltinho à cidade de Barcelona. Vicky 
Cristina Barcelona, tal como o título dá a en-
tender, conta a história de duas amigas, Vicky 
(Rebecca Hall) e Cristina (scarlett Johansson), 
que decidem passar um verão em Barcelona. 
Na capital catalã conhecem o pintor Juan Gon-
zalo (Javier Bardem), por quem ambas se apa-
ixonam. A partir daí, começa uma série de ro-
mances, triângulos amorosos e traições, bem 
ao estilo dos filmes de Woody Allen.

As prestações dos protagonistas são muito 
boas e o ponto forte do filme. No entanto, o 
desempenho e a relação entre Javier Bardem e 
Penélope Cruz (que relembro, foi nomeada para 
um Oscar por este papel) merecem destaque. 
A forma como as personagens de ambos se 
comportam e mudam quando estão juntas é 
brilhante. Em bom nível está também Rebecca 
Hall (que também podem ver em Frost/Nixon) 
e scarlett Johansson, aqui um pouco mais dis-
creta que em Match Point e scoop.

O guião de Woody Allen é bastante bom, es-
pecialmente os diálogos, em particular os con-
frontos entre Juan, Maria e Cristina. durante 

todo o filme, somos presenteados por um narrador 
que nos vai pondo a par da acção e descreve-nos 
as personagens, os seus percursos, sentimentos 
e motivações, quase como se estivéssemos a ler 
um livro. Pode parecer uma forma fácil de mover 
a narrativa em frente, mas, resulta bastante bem.
Como é habitual nos filmes de Woody Allen, a ci-
dade, neste caso Barcelona, torna-se numa per-
sonagem importante (e apaixonante) tal como ele 
fez com Nova iorque e Londres no passado, mas 
sem nunca nos inundar com imagens da cidade 
nem transformando o filme numa visita turística, 
sendo tudo bastante subtil e perspicaz.

Concluindo, Vicky Cristina Barcelona é um bom 
filme. Se exceptuarmos Match Point, é o melhor de 
Allen nesta recente aventura europeia e, embora 
não vá ficar marcado no restrito grupo de bril-
hantes filmes do autor, é uma obra que em nada 
envergonha a filmografia de Woody Allen, bem 
pelo contrário.

VIcky cRIsTInA BARcELOnA
por: Berto carvalho

ARgumEnTO Woody Allen
REALIzAçãO Woody Allen
cOm Frank Javier Bardem, Rebecca 
Hall, scarlett Johansson, Rebecca Hall, 
Penélope Cruz

2008 - 96min
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Baseado num conto de F.scott Fitzgerald, O 
Estranho Caso de Benjamin Button conta a 
caricata história de um homem que nasce 
totalmente envelhecido, e que rejuvenesce 
até à infância ao longo dos anos. E enquan-
to a morte não chega, rebela-se, desco-
bre-se e apaixona-se. O amor assume no 
entanto uma faceta instantaneamente 
fatídica na sua concepção, destinado a não 
durar mais do que um pequeno período em 
que ambos se encontram em trilhos cruza-
dos e se deixam amar. E com daisy a seguir 
o caminho tradicional oposto a tragédia 
concretiza-se.

Esta é tão mais acentuada com o facto do 
corpo de Benjamin ser o único elemento 
da sua maturação que rejuvenesce já que 
ele próprio sofre as mesmas agruras psi-
cológicas e emocionais dos restantes seres 
humanos. Mas pela sua condição inata dis-

põe de uma visão singular sobre o envelheci-
mento e do inevitável e derradeiro desfecho.É 
confrontado com a dura realidade da morte 
nos seus primeiros anos e encara-a de forma 
necessariamente diferente, mesmo antes de 
conseguir ter a percepção do seu significado. 
O filme começa e acaba na cidade americana 
de Nova Orleães, ela própria uma personagem 
viva e fulcral no enredo. inicia-se com a visão 
fantasiosa do mundo, assemelhando-se até 
a um conto de fadas, uma história de pureza 
perpétua. Mas à medida que a inocência se 
perde essa visão vai escurecendo, conhecendo 
mais sombras e tumultos e antes que tomemos 
noção dos acontecimentos, ele está imerso na 
realidade palpável que é a nossa.

É assim que david Fincher olha para as perso-
nagens e para os ambientes que a rodeiam. Há 
quem diga tratar-se de uma história demasia-
damente ladeada por fortes ascensões emo-

O EsTRAnhO cAsO DE BEnjAmIn BuTTOn
por: nuno gonçalves
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cionais e de uma reflexão quase metafísica 
para ser abordada por um autor de ta-
manha crueza como o é Fincher. Mas a so-
briedade que atribui a todos os momentos 
chave é mais incisiva do que alguém pode-
ria imaginar e plena de uma significância 
eterna. Brad Pitt encontra o seu melhor 
papel até agora em cinema e Cate Blanch-
ett junta mais uma elevada interpretação 
ao seu imaculado currículo. Junto traçam a 
mais invulgar história de amor que se ma-
terializou em cinema nos últimos tempos, 
uma condenada desde o primeiro momen-
to e por isso tão mais intensa e transcen-
dente.

O Estranho Caso de Benjamin Button é um 
fenómeno raro e, tal como acontece no 
filme, vai assumindo novas e valiosas fac-
etas com o passar do tempo. Num perfeito, 
fascinante e extremamente ambicioso en-

saio sobre a essência da vida e da morte e de 
tudo o que existe entre elas, perene ou frágil, 
nunca atravessa a linha do sentimentalismo 
fácil ou exacerba as vivências das persona-
gens para ulteriores fins dramáticos. Um mila-
gre contido e sublime, elucidado num dos fi-
nais mais prodigiosos de que há memória. E se 
a memória, também ela condição do tempo, é 
renovada ciclicamente também as suas mar-
cas subsistem. Para sempre?

O EsTRAnhO cAsO DE BEnjAmIn BuTTOn
por: nuno gonçalves

9/10
drama
Fantasia

ARgumEnTO Eric Roth
REALIzAçãO david Fincher
cOm Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson e 
Tilda swinton
2008 - 166min

RECOMENdAdO
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Histórico
drama

Uma excelente surpresa que nos chega das 
mãos de Ron Howard e do argumentista 
Peter Morgan, também autor da peça de 
teatro na qual se inspira o filme. Centrado 
nas entrevistas que o apresentador tele-
visivo david Frost fez a Richard Nixon em 
1977, Frost/Nixon é sobre um combate reg-
istado em frente às câmaras televisivas. de 
que modo pode a televisão gerar todo um 
caminho para uma confissão? Como pode 
o grande plano televisivo final de Richard 
Nixon encetar em si toda uma verdade, “re-
duzindo-o” unicamente àquela imagem?

A realização de Ron Howard é sempre efi-
caz, deixando o argumento de Peter Mor-
gan actuar livremente por entre grandio-
sas interpretações. Na memória as cenas 
das entrevistas, duelo de titãs conscien-
tes de que apenas um ganha o jogo; ou a 
magistral cena da chamada telefónica, de 
Nixon para Frost, sobre gigantes que não 
deixam de fracassar, condenados à sua 
própria solidão. É um momento poderoso e 
electrificante, onde Howard explora como 
nunca as complexidades de dois seres hu-

manos. sem maniqueísmos ou juízos absolu-
tos. O outro excepcional momento vem com o 
rosto de Richard Nixon após declarar os seus 
erros, num pedido de desculpas sentido a uma 
América desejosa de confissões.

Não esquecer, no entanto, que estamos peran-
te um descomunal trabalho de actores, onde 
Michael sheen como david Frost e Frank Lan-
gella como Richard Nixon tornam real esta luta 
psicológica, brilhando na sua hiperpresença. E 
talvez Ron Howard, autor de uma filmografia 
menor, tenha aqui o seu melhor trabalho. dra-
ma humano sobre a derrota, Frost/Nixon é um 
excelente objecto para nos fazer pensar sobre 
a nossa própria verdade. 

fROsT/nIxOn
por: carlos Pereira

ARgumEnTO Peter Morgan
REALIzAçãO Ron Howard
cOm Frank Langella, Michael sheen, 
Kevin Bacon, Rebecca Hall

2008 - 122min
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7/10
drama

Começou mais um ano e já temos os primei-
ros filmes sobre a 2ª Guerra Mundial e, neste 
caso, mais um sobre o Holocausto. Esta é sem 
dúvida uma das temáticas mais usadas no cin-
ema e não parece vir a abrandar. Poder-se-ia 
pensar que a Lista de schindler seria o filme 
definitivo, no entanto, somos constantemente 
brindados com mais filmes, que de uma forma 
ou de outra, não nos deixam esquecer o pes-
adelo que se passou há seis décadas atrás.

O filme é uma adaptação do livro homónimo 
do irlandês John Boyne e conta-nos a história 
de Bruno, filho de um oficial alemão que du-
rante a 2ª guerra mundial vai viver para junto 
de um campo de concentração depois de ter 
sido recrutado como administrador do campo. 
Contra todos os avisos e proibições dos seus 
pais, Bruno estabelece contacto com o campo 
e cria uma amizade secreta com shmuel, uma 
criança judia presa dentro do campo.

O Rapaz do Pijama às Riscas pode parecer 
mais um déjà vu sobre o holocausto, no entan-
to, tem alguns aspectos refrescantes. É visto 
através dos olhos de uma criança e através 
do lado alemão. É interessante ver a tragédia 
através da visão inocente duma criança. ini-
cialmente, esta visão imparcial, consegue lib-
ertar um pouco o filme do moralismo forçado 

que esta temática invariavelmente acarreta. No 
entanto, com o desenrolar da história, o mundo à 
volta de Bruno começa a mudar. O que inicialmente 
era cinzento e pouco claro, começa a extremar-se 
e acaba por transformar as personagens em cari-
caturas já muito gastas.

O elenco é sólido e não desaponta. Os dois jovens 
actores, Asa Butterfield e Jack Scanlon conquis-
tam facilmente o público com a sua inocência e 
os mais conceituados como david Thewlis e Vera 
Farmiga, embora sofram uma evolução que não 
me agradou (devido ao percurso do próprio filme) 
estiveram bastante bem.

O Rapaz do Pijama às Riscas não é um filme que 
vá ficar marcado na minha memória mas consegue 
atingir os fins a que se propôs que é relembrar os 
horrores do Holocausto, mas sem o peso e a bru-
talidade habitual, algo só possível através dos ol-
hos inocentes de uma criança.

O RAPAz DO PIjAmA Às RIscAs
por: Berto carvalho

ARgumEnTO Mark Herman
REALIzAçãO John Boyne, Mark Herman
cOm david Thewlis, Vera Farmiga, Asa 
Butterfield e Jack Scanlon

2008 - 94min
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As origens e as árvores genealógicas sem-
pre foram algo de crucial importância na 
cultura inglesa. Não é por isso de estranhar 
o burburinho sempre que se menciona a 
“escandalosa” vida de Georgiana spencer; 
diana de Gales é sua descendente e, em al-
guns pontos, a versão moderna da mesma 
história. só talvez menos interessante e 
mais sensível por ainda ser relativamente 
recente. Assim sendo, A duquesa é um belo 
retrato histórico do final do séc. XVIII que 
se centra na vida de Georgiana Cavendish, 
duquesa de devonshire.

Com o nome feito pelos seus bafejantes 
carisma e beleza, Georgina sempre teve 
problemas devido às paixões pela ex-
travagância, jogo e amor. Numa época re-
pressiva, tem a “sorte” de atrair o interesse 
desinteressado do duque de devonshire 
que desespera pelo nascimento de um filho 
varão. Num casamento marcado por con-

stantes traições e insultos do marido, Georgia-
na acaba por se tornar uma socialite poderosa, 
um ícone da moda, uma mãe devota e e uma 
mulher adorada pelo povo. Contudo, esta vida 
perfeita aos olhos das gentes esconde deses-
peradas buscas por amores impossíveis e es-
colhas para a vida.

A duquesa não é uma daquelas histórias de 
amor ao estilo de Jane Austen; é antes um re-
trato violento e realista de um sistema rígido 
e preconceituoso (especialmente em relação 
às mulheres), onde cada peão se move usando 
todas as possíveis, aceitáveis ou inaceitáveis, 
armas.

Todo o elenco está em perfeita sintonia, mas 
os dois protagonistas são soberbos. Fiennes, 
numa devastadora performance ao seu mais 
alto nível, faz o mais difícil: descobre cada de-
talhe que nos faz compreender o que move 
realmente o duque de devonshire nas suas 

A DuquEsA
por: catarina Oliveira
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acções mais ou menos humanas, sem nun-
ca o representar como um puro vilão sem 
escrúpulos. E depois há Keira Knightley, 
que transporta em si um qualquer fogo-
fátuo inextinguível que espalha graça e 
desgraça por Georgiana, a mulher escan-
dalosa porém heróica que foi.

Havendo discernimento e justiça, o Guar-
da-Roupa, Música e direcção Artística 
poderão ocupar um dos lugares de nomea-
dos nos Óscares, sendo que são dirigidos 
com absoluta mestria. O departamento de 
Maquilhagem já desiludiu um pouco uma 
vez que, por exemplo, pareceu ter sido 
dada muito pouca importância ao fenóme-
no de envelhecimento de Georgina.

No entanto, a verdade é que a Georgina 
que vemos no ecrã não é necessariamente 
aquela que viveu realmente um dia neste 
mundo. Essa verdadeira Georgina era sim 

inteligente e amada, mas também alguém com 
demarcadas falhas; alguém que tinha sérios 
problemas com o jogo e a bebida e que acabou 
por morrer afundada em dividas. Falhas estas 
que só muito superficialmente foram abor-
dadas, tornando uma personagem potencial-
mente brilhante em “apenas” interessante.

A Duquesa é assim um filme bom, interessante. 
Mas é, acima de tudo, um desperdício. Um filme 
onde aqueles que o dirigiram, ao contrário da 
protagonista, tiveram medo de arriscar. Um 
filme que, a terem realmente querido, teria 
sido memorável em vez de bom.

A DuquEsA
por: catarina Oliveira

8/10
drama 
Histórico

ARgumEnTO Jeffrey Hatcher e Anders Thomas 
Jensen
REALIzAçãO saul dibb
cOm Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte 
Rampling e dominic Cooper
2008 - 110min
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Em 1964, um ano após a morte do presi-
dente John F. Kennedy, o clima de incerteza 
ainda perdurava na sociedade americana. 
incerteza sobre o que acreditar, sobre o 
rumo do mundo, incerteza que provoca 
questões sobre a realidade, e dúvida sobre 
o costume do passado, e as alterações pro-
venientes do futuro. Neste ritual, a dúvida 
vai arranjando mais espaço, ligando todos 
os indivíduos, mais pelas suas questões do 
que pelas suas certezas.

A pequena escola católica de serve de base 
para o cenário de dúvida é também um sím-
bolo maior do mundo em que vivemos: os 
acusadores, os liberais, os conservadores, 
os ingénuos, os sobreviventes, os crentes 
e os arrependidos. Aliás, a interpretação 
de cada um sobre a realidade existente no 
seu argumento é um sinal exploratório do 
modo com se posiciona no mundo, e como 
o estrutura perante a sua personalidade. 

Todos terão as suas crenças, mas igualmente 
poderão manifestar as suas dúvidas.

Por isso é que este é o sonho de qualquer ar-
gumentista, e o prazer de cada actor. Adap-
tado da premiada peça de John Patrick shan-
ley, terá sido o próprio o responsável pela 
sua transposição para cinema. Aliado a uma 
realização que permite o clima, os actores e 
os diálogos respirarem livremente, obtém-se 
uma complexidade de pormenores delicados, 
poucos explicados, mas que prendem o es-
pectador e servem de possíveis pistas para a 
tão ansiada verdade. Num conceito tão cho-
cante como um possível caso de pedofilia num 
colégio católico, o filme John Patrick Shan-
ley consegue ultrapassar o óbvio e previsível, 
complementando a própria peça, e permitindo 
ao espectador a experiência que todas as per-
sonagens vivem.

A isso muito ajuda a cuidada e emocional rep-

DúVIDA
por: nuno cargaleiro
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resentação de Viola Davis, na figura de 
uma mãe, cuja perspectiva altera toda a 
dinâmica do filme em menos de dez minu-
tos. quanto a Meryl streep, consegue 
prevalecer na imagem da irmã Aloysius 
Beauvier, conseguindo o equilíbrio deseja-
do entre uma personalidade ostracizadora, 
arrogante, mas ao mesmo tempo, capaz de 
bondades e virtudes que não esperamos 
dela. Aliás, o desafio do público é sentir a 
alteração constante entre o estereótipo 
presente a cada uma das figuras do elen-
co. Ninguém é absolutamente plano, con-
seguindo-se vislumbrar várias camadas 
emocionais que enriquecem o actor, as 
suas personagens, e os segredos ocultos 
das mesmas.

Ao mesmo tempo, dúvida também in-
tervém no contexto actual, questionando 
a nossa futilidade ideológica e a nossa 
passividade interventiva sobre o que nos 

cerca. será que todos nós poderemos ter um 
pouco da irmã James, preferindo acreditar na 
bondade e na inocência, ao mesmo tempo que 
empurramos os nossos pesadelos para o nos-
so subconsciente, desejando a normalidade 
em vez da missão e do desafio? Contudo, se 
tomarmos a posição contrária, até que ponto 
poderemos estabelecer os nossos limites? Até 
que ponto poderemos aguentar, ou ignorar, na 
perspectiva de alcançarmos um novo dia?

É curioso que no mundo masculino da socie-
dade americana dos anos 60, são realmente 
as personagens femininas que obtém maior 
aproximação do público. são elas que nos to-
cam e nos questionam, alcançando com isso 
uma maior compreensão sobre a sombra da 
certeza que vive na dúvida de cada um.

DúVIDA
por: nuno cargaleiro

9/10
drama

ARgumEnTO John Patrick shanley
REALIzAçãO John Patrick shanley
cOm Meryl streep, Philip seymour Hoffman, Amy 
Adams, Viola davis
2008 - 104min
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danny Boyle encontrou neste slumdog 
Millionaire (quem quer ser Bilionário? na 
versão portuguesa) o mesmo ponto de vi-
ragem que recebeu com Trainspotting, em 
1996. Pelo menos, no que diz respeito à 
dimensão do seu impacto a nível interna-
cional. A razão torna-se evidente após vis-
lumbrar somente alguns minutos. slumdog 
Millionaire, título que pessoalmente pre-
firo, é uma lufada de ar fresco no cinema 
mundial, permitindo um encontro entre 
duas culturas distintas há muito à procura 
da outra. E apesar de se notar uma maior 
perspectiva ocidental no modo e nas ferra-
mentas deste projecto, também se entende 
a aceitação de um povo de fortes crenças, 
acreditando num sentido presente na sua 
vida, como um destino que temos de cum-
prir, permitindo que esses rumos se desv-
endem nas nossas acções.

Contudo, o que poderia ser somente um pi-

toresco projecto ganha uma maior dimensão 
graças ao seu argumento, direcção, monta-
gem e toda a equipa técnica e de actores que 
nele participam. A fabulosa banda sonora de 
A.R. Rehman, nomeado a três Oscars, também 
permite que rapidamente se entranhe nos es-
pectadores um gosto que confunde e seduz o 
paladar. Não é fácil definir quem quer ser Bil-
ionário? devido à diversidade de ambientes e 
géneros que consegue introduzir, mantendo-
se coerente, honesto e divertido. A sinopse 
inicial não faz jus ao todo que consegue ser 
este projecto, já que quem quer ser Bilionário? 
é muito mais do que a história de um jovem 
quase iletrado, proveniente dos bairros da lata 
de Mumbai, que de um dia para o outro torna-
se sensação nacional, ao responder acerta-
damente todas as questões da versão indiana 
de quem quer ser Milionário?. Em cada plano 
existe um retrato real de um povo, símbolo do 
mundo, que diverge nas posições face à du-
reza da vida.

quEm quER sER BILIOnáRIO?
por: nuno cargaleiro
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Existe algo de clássico, mas ao mesmo 
tempo moderno, na linguagem usada por 
danny Boyle e Loveleen Tandan, a direc-
tora de casting promovida a co-realiza-
dora. A adaptação levada a cabo por si-
mon Beaufoy do romance de Vikas swarup 
consegue ser complementar e respeitosa, 
sem perder o fulgor que atraiu Boyle a este 
projecto, abrangendo a linguagem a uma 
identificação mundial. Diferente de tudo o 
que tenhamos visto recentemente, o es-
pectador é atraído pelo sentimento de uni-
dade que se vive ao longo do enredo, onde 
todos os pormenores são especiais e im-
portantes, sem ultrapassar a naturalidade 
do real possível de um conto de fadas con-
temporâneo. Numa altura onde o mundo 
se racionaliza sobre as dores actuais e fu-
turas, está fé e encantamento que emana 
de quem quer ser Bilionário? consegue 
amparar-nos.

quanto ao estrondoso elenco, são na verdade 
eles que conseguem dar a vida que Boyle soube 
capturar. dev Patel em especial, é magistral na 
naturalidade da representação de Jamal Malik, 
o herói improvável. Contudo, tal como o povo 
de Mumbai, o conjunto de actores consegue 
interagir como uma onda que amaina ou se 
revela, num sentido de intensa comunhão e 
partilha.

slumdog Millionaire é assim também. Um con-
to atento aos seus diversos momentos, per-
mitindo abraçar o conteúdo que representa, o 
povo que simboliza, e o público que desperta 
para uma linguagem nova de cinema. Como se 
nunca tivesse estado realmente acordado.

quEm quER sER BILIOnáRIO?
por: nuno cargaleiro

9/10
drama
Romance

ARgumEnTO simon Beaufoy
REALIzAçãO danny Boyle, Loveleen Tandan
cOm dev Patel, Anil Kapoor, Freida Pinto
2008 - 120min
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OuTRAs EsTREIAs... Em fEVEREIRO
POR: nunO cARgALEIRO

Fevereiro é um mês particularmente rico nas salas de cinema em Portugal. Não só temos 
a oportunidade de ver as estreias de filmes que estão em apresentação desde o final do 
ano nos Estados Unidos, de modo a se classificarem para os Oscars, como temos as estreias  
comerciais dessa época. Assim, os destaques desta edição vão para mais filmes do que é 
normal, mas com os desejos de apresentar sugestões diversificadas, de vários géneros, e de 
qualidade reconhecida!

VALquíRIA – 5 DE fEVEREIRO
sinopse - durante a segunda Guerra Mundial, o coronel Claus von stauffenberg (Tom 
Cruise) retorna da África ao ser gravemente ferido em combate. Ele une-se à resistên-
cia alemã e ajuda a criar um complexo plano para tirar Hitler do governo. Porém, além 
do dever de conduzir o golpe e assumir o controle do governo, ele precisa matar Hitler.

DúVIDA  – 5 DE fEVEREIRO
sinopse - Ambientado no ano de 1964, numa escola 
católica do Bronx, a história gira em torno de uma freira 
que suspeita de um padre que vem demonstrando pro-
fundo interesse num jovem aluno negro. Para ela, o padre 
comete abuso sexual. Mas será que é a verdade?

O cAsAmEnTO DE RAquEL  – 5 DE fEVEREIRO
sinopse - A festa de casamento de Rachel tem tudo para 
ser perfeita. Amigos e familiares reunidos numa bela ci-
dade de Connecticut, num fim-de-semana repleto de 
comida, música e carinho. Mas quando Kim, a irmã mais 
nova de Rachel, chega após um longo período numa clíni-
ca de reabilitação, todos se preocupam. Com o seu histo-
rial de crises e conflitos familiares, Kim tem o dom de pro-
vocar grandes dramas em qualquer situação. Na festa, a 
sua postura sarcástica faz reviver antigas feridas e trans-
forma o casamento dos sonhos num campo de batalha.
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ThE READER  – 12 DE fEVEREIRO
sinopse - Nos anos de 1950, pouco 
depois do fim da Segunda Guerra 
Mundial, o jovem Michael Berg adoece 
e passa a ser cuidado por uma bela e 
estranha mulher, Hanna, que tem o 
dobro da sua idade. Michael recupera 
rapidamente, já Hanna desapareceu. 
Ao encontrá-la, os dois têm um breve 
mas intenso romance. Uma paixão 
cada vez maior, temperada com as 
leituras de obras clássicas que Han-
na sempre faz para o amado. Ape-
sar disso, Hanna desaparece miste-
riosamente outra vez. Passados oito 
anos, Michael é agora um aluno de 
direito que acompanha julgamentos 
de crimes de guerra cometidos pelos 
nazistas. É nesse momento que Han-
na reaparece na vida do rapaz. Mas 
para a surpresa dele, a mulher está 
no banco dos réus do Tribunal. En-
quanto o passado de Hanna é revela-
do, Michael descobre um segredo que 
poderá impactar na vida de ambos.

um DIA DE cADA VEz  – 12 DE fEVEREIRO
sinopse - Poppy (sally Hawkins) é uma jovem professora 
de escola primária, e uma optimista incorrigível que dificil-
mente se chateia. divide um apartamento com Zoe (Alexis 
Zegerman) a sua melhor amiga e confidente. Poppy tem 
o dom de aproveitar ao máximo a vida. determinada a 
aprender a conduzir, encontra-se com scott (Eddie Mar-
san), um instrutor ansioso e perturbado, que testará todo 
o bom humor de Poppy. Um dia de Cada Vez é uma comé-
dia sobre diversão, procura de amores e aproveitar a vida.

BuRnIng PLAIn  – 12 DE fEVEREIRO
sinopse - A história de cinco personagens, e seus per-
cursos emocionais que abordam a recuperação de suas 
próprias vidas: a jovem Mariana, uma menina que vive em 
uma pequena cidade na fronteira com o México; sylvia, 
que procura deixar para trás um pecado do seu passado; 
Nick e Gina, um casal ilegal de amantes; e Maria, que ajuda 
a levar aos seus pais a redenção, perdão e amor.
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cORALInE E A PORTA sEcRETA – 19 DE fEVEREIRO
sinopse - Coraline é uma menina que sonhava viver num 
mundo melhor, com mais diversão e emoção. Ao mudar 
para uma nova casa, encontra uma porta trancada. de-
pois de muito tentar, consegue abri-la. descobre um mun-
do onde tudo é alegre e os seus pais são sempre diverti-
dos. A princípio, a única coisa estranha é que as pessoas 
têm botões no lugar dos olhos. Aos poucos, descobre seg-
redos, percebe que está em perigo e vê que o mundo real 
não era tão mau assim.

sLumDOg mILLIOnAIRE  – 19 DE fEVEREIRO
sinopse - Jamal Malik (Patel) tem 18 anos de idade, vem de uma família de um bairro 
da lata de Mumbai, Índia, e está prestes a experimentar um dos dias mais importantes 
de sua vida. Visto por toda a população, Jamal está a apenas uma pergunta de conqui-
star o prémio de 20 milhões de rupias na versão indiana do programa televisivo Who 
Wants To Be A Millionaire? (quem quer ser Milionário? na versão portuguesa). No en-
tanto, no auge do programa, a polícia prende o jovem Jamal por suspeita de trapaça. 
A questão que paira no ar é: como um rapaz das ruas pode ter tantos conhecimentos. 
desesperado para provar sua inocência, Jamal conta a história da sua vida no bairro da 
lata - onde ele e o irmão cresceram -, as aventuras juntos, os confrontos com gangues 
e traficantes de drogas e até mesmo o amor por uma garota.

mAn On WIRE  – 26 DE fEVEREIRO
sinopse - A 7 de Agosto de 1974, o jovem francês Philippe 
Petit andou durante uma hora sobre um cabo de ferro 
suspenso entre as duas torres do World Trade Center, em 
Nova iorque, sem qualquer equipamento ou rede de segu-
rança. imediatamente depois, foi preso juntamente com 
um grupo de cúmplices, com quem planeou o “golpe” em 
segredo por oito meses. Retomando materiais de arquivo, 
o filme reencena o engenhoso trabalho do grupo e entrev-
ista todos os envolvidos neste que ficou conhecido como 
“o crime artístico do século”. 
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BEm VInDOs AOs OscARs 
2009 2009
É já dia 22 de Fevereiro que to-
dos vamos assistir às estatu-
etas douradas serem entreg-
ues aos grandes vencedores da 
cerimónia mais prestigiada do 
cinema. Uma noite cheia de es-
trelas e emoções fortes se aviz-
inha, liderada pelo conhecido, e 
multifacetado, Hugh Jackman. 
Mas toda a surpresa e anseio 
não se guardam para a grande 
noite. As nomeações são já 
motivo de elevada expectativa.

POR: mARcO A. PAuLO
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Além de esta cerimónia já ter 81 anos de idade 
mostra que ainda consegue estar bem atenta a 
toda uma variedade de cinema e as nomeações 
indicam bem isso. desde a nomeação de Anne 
Hathaway, para Melhor Actriz Principal, no filme 
independente O Casamento de Rachel, passando 
pelo, não tão independente, Tempestade Tropi-
cal, que colocou a nomeação em Robert downey 
Jr., já se avizinha uma noite bem diversificada. 
Este actor terá um trabalho bem exigente para 
conseguir ganhar esta estatueta, já que a seu 
lado para Melhor Actor secundário encontram-
se nomes como Michael shannon, Josh Brolin, 
Philip seymour Hoffman e o, peso pesado, Joker 
d’O Cavaleiro das Trevas, Heath Ledger. Hatha-
way também não terá propriamente um caminho 
facilitado até ao palco do Kodak Theatre. Melissa 
Leo, Angelina Jolie, Meryl streep e, a já galardo-
ada com dois Globos de Ouro, Kate Winslet vão 
estar preparadas para longos agradecimentos 
que serão interrompidos por uma orquestra com 
o dedo leve nos instrumentos.

No que diz respeito a Melhor Actor Principal as 
surpresas não foram nenhumas. sean Penn, Brad 
Pitt, Mickey Rourke e Frank Langella são nomea-
ções bastante óbvias e “politicamente correc-
tas”, sendo talvez Richard Jenkins aquele que 
menos se esperava ver nesta lista. Finalizando 
também os prémios para aqueles que dão corpo 
e alma a estas grandes obras cinematográficas, 
resta mencionar quais as alternativas para Mel-
hor Actriz secundária que, ao contrário do lado 
masculino, se mostram algo previsíveis. Amy Ad-
ams sem dúvida que teria nomeação, Penélope 
Cruz vem desde Espanha para tentar a sua sorte, 
Viola davis também se questiona se existiria al-
guma dúvida na sua nomeação e Marisa Tomei 
aturou testosterona para dia 22 estar nesta 
cerimónia.

Focando agora a parte técnica das nomeações, 
mais propriamente a realização, grandes nomes 
entram em confronto este ano. danny Boyle com 
quem quer ser Bilionário?, Gus Van sant deleita-
nos com Milk, Ron Howard entra em confronto 
político com Frost/Nixon, stephen daldry guia-
nos por The Reader e david Fincher brinca com 
a idade n’O Estranho Caso de Benjamin Button. 
qual destes senhores irá ganhar? É uma decisão 
difícil, mais uma que terão de tomar no meio de 
outras como nos argumentos. desde Um dia 
de Cada Vez, passando por Em Bruges, não es-
quecendo Wall-E, quem quer ser Bilionário? ou 
O Estranho Caso de Benjamin Button. Estar na 
pele de quem escolherá os vencedores, não será 
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tarefa a levar com leviandade.

Porém, posso desde já ajudar nessa tarefa difícil 
que é atribuir prémios e mencionar que um dos 
grandes vencedores da noite para O Melhor 
Filme Estrangeiro será, quase de certeza, gan-
ho por A Turma. Este filme tem dado que falar, 
mas certamente não podemos depreciar ou não 
respeitar o poder que os outros filmes possam 
ter. A Valsa com Bashir também é um nome bem 
sonante e de grande peso, mas a França deverá 
levar a melhor com o seu filme.

Animada a noite será, mas o Melhor Filme Ani-
mado é que fará a festa quando for escolhido o 
grande vencedor entre Wall-E, Bolt e Kung-Fu 
Panda. Com tantas outras animações que pos-
sam ter existido, sinto que só duas delas se acei-
tam nesta categoria. Totalmente influenciado 
pela minha apreciação, custa-me que Kung-Fu 
Panda esteja nomeado, não que não tenha sido 
uma boa animação, mas porque sinto que ten-
ham existido outras mais dignas de tal posição. 
Wall-E é o vencedor ainda nem nomeado tinha 
sido e Bolt leva uma nomeação que merece, mas 
mais que isso cairia mal.

Somando o total de nomeações que os filmes 
em lista possuem, podemos afirmar que ]O Es-
tranho Caso de Benjamin Button demonstra 
ser um vencedor, contando com 13 nomeações, 
seguindo-se quem quer ser Bilionário?, com 10 
nomeações, e, para terminar a promoção de no-
meações, com oito nomeações cada, O Cavaleiro 
das Trevas e Milk. sinto que a surpresa nestas 
nomeações não estará nos números algo eleva-
dos que se encontram em certos filmes mas sim 
o fraco número de vitórias que alguns deles vão 
conseguir. A segurança que estes números el-
evados dão é praticamente nula, principalmente 
quando já se viu que, quando quer, a academia é 
bem capaz de surpreender tudo e todos causan-
do uma certa “colisão” pelas mentes cinéfilas.

A noite promete ser memorável, tudo aponta 
para um grande espectáculo e uma das melhores 
cerimónias que temos vindo a assistir. Outros 
tantos prémios serão atribuídos e muito mais 
haveria para se prever, mas qual seria a piada se 
por aqui adivinhasse tudo? Assim, fiquemos com 
algum suspense enquanto aguardamos pelo 
momento em que Hugh Jackman decida desatar 
a cantar e a dançar na 81ª edição dos Oscars... 
ou assim esperamos que o faça! Até dia 22 de 
Fevereiro!
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POR: PEDRO PEREIRA

TOP 10
Os mELhOREs DOs OscARs

E TuDO O VEnTO LEVOu  – 1939
Para muitos este foi o filme que verdadeiramente revolucionou 
a indústria cinematográfica americana, sendo um dos primei-
ros mainstreams do cinema de Hollywood. O filme de Victor 
Fleming é até aos dias de hoje, o segundo filme com mais no-
meações ao Oscar (13) e um dos que mais ganhou (10). Com 
uma história passada durante a Guerra Civil Americana, E Tudo 
o Vento Levou contou com o talento de uma das maiores es-
trelas do cinema americano, Clark Gable e confirmou ainda o 
talento inato de Vivien Leigh, num filme que viria a revolucio-
nar a sua carreira.

cAsABLAncA  – 1943
sem sombra de dúvidas, Casablanca é o filme mais em-
blemático dos anos 40. se Victor Fleming com E Tudo o Vento 
Levou revolucionou a indústria de Hollywood, Michael Curtiz 
eternizou-a com Casablanca. O filme é ainda hoje visto como 
um dos melhores, se não mesmo o melhor filme de todos tem-
pos, sendo que nenhum cinéfilo que se preze não conhece a 
famosa citação “We always have Paris” ou o carismático tema 
As Time Goes By cantado por sam (dooley Wilson), que marca 
o reencontro amoroso de Rick e ilsa (Humphrey Bogart e ingrid 
Bergman) na derradeira tentativa de fugir da Europa Nazi.

há LODO nO cAIs  – 1954
Elia Kazan é o responsável por esta obra de sucesso sobre um 
ex-pugilista que é envolvido num clima de violência e corrup-
ção liderado por um sindicato de um cais portuário. Além do 
Oscar de Melhor Filme, Há Lodo no Cais conquistou um total de 
8 galardões, entre os quais o de melhor actor (Marlon Brando) 
e de melhor realizador (Elia Kazan).

LAWREncE DA ARáBIA  – 1962
Realizado por david Lean (As Pontes sobre o Rio Kway) e 
baseado na vida de T. E. Lawrence, Lawrence da Arábia é um 
filme passado durante a primeira Guerra Mundial, que conta 
a história de um oficial britânico na cidade de Cairo que é es-
colhido para intermediar a união dos ingleses com os rebeldes 
árabes contra os turcos. Ultrapassando todos os deveres para 
com o seu país, Lawrence vê-se envolvido num excentrismo 
contagiante, onde a sua personalidade se divide entre a dedi-
cação à sua pátria e a sua aliança com os Árabes.
O filme conta com as excelentes interpretações de Peter 
O’Toole, Alec Guinness, Anthony quinn e Omar sharif. 
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Ser premiado com o prémio de melhor filme na mais consagrada cerimónia de cinema de 
Hollywood, é sinónimo de ficar eternamente ligado à história da sétima arte. Assim, com a 
aproximação da cerimónia dos Oscars da Academia, a Red Carpet vasculhou a já longa lista 
de vencedores de prémios de melhor filme e escolheu os dez premiados mais marcantes de 
todos os tempos.

VOAnDO sOBRE um nInhO DE cucOs  – 1975
Considerado por muitos como uma das melhores interpreta-
ções de Jack Nicholson, este filme de Milos Forman, baseado 
no romance homónimo de Ken Kesey relata-nos o dia-a-dia de 
uma instituição psiquiátrica, no início dos anos 60. A chegada 
de um novo paciente, o recluso Randle Patrick McMurphy, irá 
destabilizar a monotonia do quotidiano, e enfrentar as forças 
do pessoal médico, desvendando simultaneamente ao espe-
ctador um enredo comovente, desafiador, e trágico. Receben-
do um todo de 5 Oscars, entre eles para a actuação de Jack 
Nicholson e a realização de Forman, Voando sobre um Ninho 
de Cucos tem um grande impacto até aos dias de hoje.

O PADRInhO  – 1972
É quase impossível não adorar O Padrinho. A obra-prima de 
Francis Ford Coppola permanece até hoje como uma das in-
tocáveis películas da história do cinema. Num projecto que re-
lata a saga da família Corleone, a partir do livro de Mario Puzo, 
que também assina o argumento, este filme conseguiu reve-
lar ao mundo Al Pacino, lado a lado com estrelas como Mar-
lon Brando, numa das suas interpretações mais emblemáticas. 
Nomeado a 11 Oscars, venceu três.

O sILêncIO DOs InOcEnTEs  – 1991
O silêncio dos inocentes representou a surpresa quando ven-
ceu o Oscar para Melhor Filme. O filme realizado por Jona-
than demme, num género de policial e suspense, invulgar nos 
vencedores habituais dos Oscars, conseguiu redefinir os film-
es policiais, usando o psicológico presente nas relações das 
suas personagens como maior catalisador da acção. Anthony 
Hopkins conseguiu hipnotizar-nos com o seu Hannibal Lecter, 
tornando-se num ícone pop da cultura do terror.

A LIsTA DE shInDLER  – 1993
E após muita diversão, a redenção. Foi assim que muitos defini-
ram o abraçar de steven spielberg da sua origem judaica, re-
latando um enredo baseado em factos verídicos, durante a ii 
Guerra Mundial. Num conto acerca de esperança no meio do 
holocausto, revelou um discurso maduro por parte do realiza-
dor, que evidência em cada plano e fotografia a dor e o or-
gulho da sua cultura. Considerado como sendo o seu melhor 
filme, A Lista de shindler é intemporal e a sua emoção ultra-
passa qualquer barreira.
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TITAnIc  – 1997
Não sendo de todo consensual, é inegável que Titanic de James Cameron é um marco na 
história do cinema, pois o total de receitas em todo o mundo $1.848.813.795, imbatível desde 
então, a fotografia revolucionadora do filme e o número de prémios recorde que ganhou (11 
Oscars em 14 Nomeações), são só por si suficientes para justificar esta escolha. No entanto, 
há que não esquecer a magnifica forma como Cameron conta a dramática história de amor 
entre Jack dawson (di Caprio) e Rose Bukater (Kate Winslet), naquela que foi a primeira e 
última viagem do navio mais famoso de todos os tempos.

O sEnhOR DOs AnéIs: O REgREssO DO REI  – 2003
Baseado na famosa saga escrita por J.R.R. Tolkien, O Regresso do Rei é o culminar de uma 
trilogia de sonho que relata a história fantástica do hobbit Frodo Baggins e dos seus fiéis 
companheiros na luta contra o poder do pérfido Sauron sobre a Terra Média.
A trilogia realizada por Peter Jackson é talvez a melhor adaptação de uma saga literária ao 
cinema, sendo justamente premiada neste seu capitulo final com 11 Oscars em outras tantas 
nomeações.
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Que filme é este? Entre realismo e anti-nat-
uralismo (os diálogos, a cobra, o corte do 
cigarro), João Nicolau capta, numa curta-
metragem, uma tónica nunca vista no cine-
ma português. Poesia bizarra, pioneira, sim-
bólica, e no entanto cristalina. Passando tão 
claramente uma mensagem através de um 
sonho, só podemos estar num universo cin-
ematográfico sublime e certeiro.

Presente na edição de 2006 do Festival de 
Cannes, na quinzena dos Realizadores, RA-
PACE tem ganho prémios por todo o mundo. 
Um objecto fascinante sobre os primeiros 
passos da vida adulta e sobre a compreen-
são de um lugar no mundo. Mesmo que tudo 
pareça condenado à partida ou que a vida 
pareça restrita a um bairro, RAPACE mostra-
nos que ainda pode haver instantes não lin-
eares de libertação. 

Hugo é vítima de diletantismo. Acabou os 
estudos e é mestre, algo que realça a Luísa, 
a sua empregada, quando esta lhe chama 
doutor. Hugo tranca-a na lavandaria. Talvez 
seja disso que  RAPACE nos fala: aprision-
amentos. Aos brilhantes planos iniciais dessa 
inércia de jovem adulto segue-se momento 
excelso do cinema português: um travelling 
por uma rua cheia de Bancos, em Telhei-
ras.  RAPACE  ganha, assim, entre um punho 
fechado e o logótipo de um Banco, um sen-
tido político que antes não detinha.

segue-se um rap sociológico, uma amizade 
musical, um amor que comunica subtilmente 
loucura, uma festa de corpos estranhos mas 
subitamente vivos - uma festa paradoxal, 
onde os movimentos redundantes e presos 
coabitam com uma intensa sensação de 
desordem espontânea. Momento mágico, 
metafórico, apoiado numa liberdade que faz 
renascer os que estão dentro e fora de plano.
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cInEmA PORTuguês
RAPAcE
por: carlos Pereira
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REscALDO DOs gLOBOs DE OuRO
por: nuno cargaleiro

O maior interesse na cerimónia dos Globos de 
Ouro passa pela previsão de possíveis can-
didatos a nomeações, ou eventuais vence-
dores, dos Oscars. Embora os Globos de Ouro 
sejam eleitos pela imprensa estrangeira, o 
que dá um outro paralelismo comparativo 
com os Oscars, com o tempo ganharam de-
staque e valorização, não sendo considera-
dos prémios menores.

Uma das características de maior interes-
se passa pelo facto de actores de cinema e 
televisão estarem equiparados na mesma 
cerimónia, obtendo quase o mesmo de-
staque. Para além disso, os actores de co-
média ou de musicais têm categoriais es-
pecíficas, de forma a verem valorizados o 
seu talento que de outro modo poderia ser 
facilmente ofuscado por interpretações em 
filmes dramáticos, muitas das vezes, con-
templando os futuros nomeados para Oscar 
na categoria da representação.

Após um ano de ausência da cerimónia, dev-
ido à greve de guionistas, o espectáculo dos 
Globos de Ouro voltou aos parâmetros que 
já nos habituou. Uma das maiores surpresas 
da noite passou pelo filme slumdog Million-
aire – quem quer ser Bilionário? ser notado 
como Melhor Filme de drama, Melhor Real-
izador (para danny Boyle), Melhor Argumen-
to e Melhor Banda sonora Original. Embora 
exista uma grande atenção actual nos Esta-
dos Unidos para O Curioso Caso de Benjamin 
Button, o filme de Danny Boyle, contextual-
izado na Índia, cada vez mais se revela como 
o grande filme de 2008.

Woody Allen viu negada a sua oportunidade 
de vencer pelo argumento de Vicky Cristina 
Barcelona, contudo, este não passou impune 
à atribuição do prémio para Melhor Filme 
de Comédia ou Musical, o que faz regressar 
o realizador aos prémios no seu país de ori-
gem, mesmo que seja pela mão da imprensa 
estrangeira.
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sangue Fresco, em exibição no canal por 
cabo MOV. A vencedora de melhor série 
dramática foi Mad Men, que estando na se-
gunda época, ainda é uma das grandes aus-
entes nos nossos canais. Retratando a vida 
de uma empresa de publicidade, no meio 
dos anos cinquenta, Mad Men surpreende 
pela recriação de época, e pelo olhar directo 
que reconstrói assuntos actuais num meio 
do passado, onde tudo parece perfeito, mas 
onde não é realmente o que parece.

Gabriel Byrne, um dos ausentes na cerimó-
nia, surgiu como o eleito para Melhor Actor 
de drama, pela sua prestação em in Treat-
ment, outra série ausente das nossas tele-
visões.

Contudo, a maior crítica aos nossos canais de 
sinal aberto passa por 30 Rock, que venceu 
como Melhor série de Comédia, Melhor Actor 
de Comédia (Alec Baldwin) e Melhor Actriz de 
Comédia (Tina Fey). 30 Rock retrata os basti-
dores de uma série televisiva, onde a relação 
entre Liz Lemon (Tina Fey), a chefe dos argu-
mentistas, e Jack donaghy (Alec Baldwin), o 
seu arrogante patrão, tem por vezes conse-
quências inesperadas e hilariantes. Estando 
já na sua terceira época, já foi anunciado que 
a Fox prevê a sua estreia em Fevereiro, para 
assinantes de televisão por cabo.

Na matéria da interpretação, a maior aten-
ção surgiu para Kate Winslet, que saiu da 
noite com duas estatuetas: Melhor Actriz de 
drama por Revolutionary Road e Melhor Ac-
triz secundária por The Reader. O seu discur-
so de agradecimento terá sido talvez o mais 
emotivo da noite, com a devida excepção do 
anúncio de slumdog Millionaire – quem quer 
ser Bilionário? como Melhor Filme. Através 
da sua forma particular, Mickey Rourke tam-
bém se mostrou sensibilizado ao receber o 
título para Melhor Actor de drama por The 
Wrestler.

Porém, uma das alturas de maior homena-
gem, e uma atribuição que não surgiu como 
inesperada para ninguém foi o momento em 
que Christopher Nolan recebeu por Heath 
Ledger o Globo de Ouro para Melhor Actor 
secundário. Toda a plateia aplaudiu num 
período de grande respeito pelo falecido ac-
tor.

sally Hawkins viu repetido o mérito da sua 
interpretação em Um dia de Cada Vez, ao 
receber inesperadamente o Globo de Ouro 
para Melhor Actriz de Comédia ou Musical. 
Por outro lado, Colin Farrell ganhou o con-
génere masculino pela sua prestação em Em 
Bruges.

Aparte de Wall-e que venceu como Melhor 
Filme de Animação, e de Mickey Rourke, é 
de notar que a grande maioria de galardões 
centraram-se em produções europeias, aca-
bando por destronar produções americanas 
tidas como favoritas. Tendo em considera-
ção ao ocorrido o ano passado nos Oscars, 
onde os prémios de interpretação foram 
ganhos também por europeus, chega vez 
mais a altura de olhar a Europa como mais do 
que capaz em competir, em termos qualita-
tivos, com a indústria de Hollywood, através 
de equipas competentes, e de ousadia na 
forma e no conteúdo dos temas abordados 
nos seus filmes.

No que diz respeito à televisão, fica aqui um 
recado às televisões públicas, que não têm 
em exibição nenhum dos programas vence-
dores, com a excepção de Anna Paquin por 
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POR: nunO cARgALEIRO

A DuquEsA VERsus

PRIncEsA DIAnA

A duquesa é um drama baseado na vida 
de Georgiana, a duquesa de devonshire, 
uma figura de nobreza inglesa do século 
XVIII. Embora seja centrado nos parâmet-
ros da sua vida intima, acaba por estabel-
ecer um certo paralelismo com as figuras 
reais do dias de hoje, sobretudo quando 
relacionado com os mesmos parâmetros 
de nobreza. Já que hoje em dia a nobreza 
tem pouco relevo, as únicas imagens que 
se destacam são os acontecimentos com 
as famílias reais europeias. Em especial, 
se olharmos com atenção, existe uma 
certa vertente próxima da vida da Princ-
esa diana, sobretudo na caracterização 
de Georgiana e na acentuação dos seus 
dramas pessoais. Este facto chega ao ser 
curioso, visto que diana é descendente 
desta figura histórica! Embora cada uma 
tenha a sua própria história de vida, é cu-
rioso como alguns factores sobressaem 
ao olhar. Coincidência ou não, deixamos 
aqui algumas pistas para que tirem as 
suas próprias conclusões.

A DuquEsA
- Figura de relevo na nobreza inglesa do século XVIII, ao se casar com o Duque de Devonshire.
- Casou aos 17 anos, com alguma inocência acerca da vida.
- O duque de devonshire tinha já uma avançada idade, sendo visível a diferença de idades.
- O esposo de Georgiana era distante e tinha os seus interesses distintos da sua mulher.
- Figura emblemática da moda da altura, desenhava alguns dos seus modelos.
- Georgiana utilizou a sua imagem para promover o partido político Whigs, que promovia maior liber-
dade.
- Aceitou as traições do seu marido, incluindo uma filha bastarda, e uma amante dentro da sua casa.
- Mãe de duas filhas biológicas com o Duque de Devonshire, o herdeiro só veio à terceira vez.
- Georgiana acabou por trair o casamento, de onde teve uma filha com Charles Grey.
- A duquesa manteve-se casada e presente ao seu esposo até ao dia da sua morte.
- “Existiam três pessoas no seu casamento” é uma das taglines do filme que retrata a sua vida.

PRIncEsA DIAnA
- Personagem importante do século XX, ao tornar-se esposa 
do príncipe herdeiro da família real inglesa.
- Tornou-se princesa aos 20 anos, ao contrair matrimónio 
com o Príncipe Charles.
- Charles e diana contrastavam não só na idade, mas na pos-
tura e interesses pessoais.
- diana tornou-se, com o tempo, amiga pessoal de vários es-
tilistas famosos, e modelo de como bem estar.
- Tornou-se uma apoiante de várias causas, como a luta con-
tra a sidA e outras obras de caridade.
- Revoltou-se com a traição do marido, e interesse deste por 
Camilla Parker Bowles.
- Teve dois filhos, William e Henry, estando ambos na linha de 
sucessão ao trono.
- Revelou publicamente que foi infiel a Charles, através da 
sua relação com James Hewitt.
- diana divorciou-se de Charles em 1996, após alguns anos 
de separação.
- Numa célebre entrevista, Diana afirmou Existiam três pes-
soas neste casamento, então era um pouco sobrelotado. 
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                         kATE WInsLET - nA EsTRADA DO sucEssO
                         POR:  nunO cARgALEIRO

TEmA DA cAPA
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Admite andar de autocarro, e vê a sua carreira 
com uma visão peculiar, sem ser fascinada 
em demasia pelas luzes da ribalta. Uma mul-
her que gosta do seu corpo, e tem gosto em 
se expor nos seus filmes, de modo a compor as 
suas personagens com maior dimensão, Kate 
Winslet preza a sua imagem como uma profis-
sional da interpretação, fruto de uma carreira 
consolidada calmamente, mas de unânime 
aclamação.

Em 1998, Kate Winslet apareceu como a jovem 
protagonista do filme Titanic. Contracenando 
com Leonardo diCaprio, do qual ainda é amiga 
até hoje, Winslet era a inveja das jovens da al-
tura. Nesse ano foi nomeada para três prémios 
MTV: Melhor Actriz, Melhor Beijo, e Melhor du-
pla. Terá sido a primeira e única vez que foi no-
meada para estes prémios. Kate Winslet abra-
çou outros voos, depreciando uma carreira à 
base de filmes comerciais. Até hoje conta com 
dois Prémios Europeus de Cinema, um BAFTA 
(embora tenha sido nomeada mais seis vezes), 
dois Globos de Ouro (com mais cinco nomea-
ções) e seis nomeações para o Oscar: quatro 
vezes como Melhor Actriz (Titanic, O desper-
tar da Mente, Pecados Íntimos, e The Reader) 
e duas como actriz secundária (Íris, sensi-
bilidade e Bom senso). Este currículo torna-a 
numa das mais brilhantes actrizes da actuali-
dade. O New york Magazine terá inclusive in-
dicado Winslet como a melhor actriz de língua 
inglesa da sua geração.

Contudo, Winslet firmou os seus passos no 
mundo da interpretação lentamente. inglesa, 
nascida em Reading, cresceu dentro de uma 
família de actores: ambos os seus pais tinham 
essa carreira, embora tivessem outro emprego 
à parte, e quer as suas duas irmãs e irmão tam-
bém se decidiram pelo mundo de interpreta-
ção. Assim, dentro de um meio de comungava 
na capacidade de recriar outras personagens 
e outros mundos, é natural de Winslet tenha 
experimentado desde muito cedo as artes 
dramáticas, através de uma educação centra-
da nesse universo.

Aos 17 anos, após ter um currículo de peque-
nas participações em séries de televisão e em 
anúncios, Kate Winslet fascinou e aterrou as 
audiências de Amizade sem Limites, de Peter 
Jackson, ao representar a imagem de Juliet 
Hulme, uma adolescente vivaz e extrovertida 
que convence a sua melhor amiga a seguir 
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um plano de homicídio à mãe da última, após 
serem impedidas de estarem juntas. As críti-
cas favoráveis ao seu trabalho foram um dos 
impulsos para ser escolhida, através de um 
casting, para protagonizar, ao lado de Emma 
Thompson, o filme sensibilidade e Bom senso. 
daqui, a actriz de 20 anos foi escolhida para 
Titanic, onde se revelou internacionalmente 
para todo o tipo de plateia! Com esta partici-
pação Winslet conseguiu estabelecer o re-
corde da mais jovem actriz a ter duas nomea-
ções para os Oscars.

Contudo, a vertente comercial e mainstream 
de Hollywood não a encantaram por completo 
e preferiu regressar às origens, enveredando 
por projectos independentes mas audaciosos, 
declinando participações em Ana e o Rei ou A 
Paixão de shakespeare. Embora tenha estado 
presente nos olhares de cinéfilos, só voltaria a 
ter mais destaque em 2001, com Íris. duran-
te estes quatro anos, Winslet participou em 

filmes como Hideous Kinky, onde conheceu o 
primeiro marido, Holy smoke!, quills - As Pe-
nas do desejo, Enigma, e Christmas Carol: The 
Movie, onde demonstrou as suas capacidades 
vocais, levando ao lançamento em single de 
uma canção interpretada pela actriz.

Contudo, com Íris, Kate Winslet volta às lides 
de prémios de interpretação, ao recriar a con-
turbada vida da romancista e filósofa Iris Mur-
doch, numa personagem partilhada com Judi 
dench. Embora este ano tenha sido marcado 
pelo regresso da actriz às zonas de maior de-
staque, também foi definido pelo anúncio da 
separação da actriz do seu primeiro marido, 
Jim Threapleton. dois meses após esta indi-
cação, a actriz também confirmou o início de 
uma relação com o realizador sam Mendes, 
que viria a tornar-se seu esposo dois anos de-
pois.

Winslet não recebeu nenhum dos prémios de 
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destaque por Íris. Contudo, a sua determina-
ção e desejo de experimentar novos projectos 
não diminuiu. Após 2003, a jovem actriz tem 
revelado uma dinâmica cada vez mais acen-
tuada, com escolha por personagens com-
plexas, com uma densidade de diversas cama-
das, que eleva a preferência pelo seu trabalho. 
Essa tendência foi confirmada com o seu de-
sempenho em O despertar da Mente e em Em 
Busca da Terra do Nunca, onde consegue ar-
rancar as lágrimas mais sinceras e emotivas 
da plateia, ao mesmo tempo que encanta e 
seduz com a sua quente Tula de Romance e 
Cigarros, num musical atípico, mas ao mesmo 
tempo divertidíssimo. Por volta desta altura, 
esteve para ser Nola Rice, a protagonista de 
Match Point, realizado por Woody Allen. Terá 
recusado somente por questões de excesso de 
trabalho.

Aliás, excesso de trabalho é algo que Kate 
Winslet se pode queixar. desde 2006, até este 
ano, participou em seis filmes, excluindo a sua 
participação como narradora no documentário 
The Fox And The Child. Pecado Íntimos, All the 
King’s Men, O Amor Não Tira Férias, e o filme 
de animação Flushed Away são alguns dos ex-
emplos da sua versatilidade. Neste último ano 
de 2008, chegou aos cinemas mundiais com 
outros dois projectos de peso: The Reader e 
Revolutionary Road. O primeiro retrata uma 
história sobre os dramas e heranças do Holo-
causto, numa interpretação que já lhe valeu a 
nomeação para Oscar de Melhor Actriz, numa 
das cerimónias onde é a clara favorita. A isto 
se deve a sua vitória dupla nos Globos de Ouro, 
conseguindo levar o galardão de Melhor Actriz 
de drama e Melhor Actriz secundária. Revo-
lutionary Road por outro lado, acabou por ser 
tomado de lado nos Oscars, mas tem tido críti-
cas bastantes favoráveis, naquele que é de-
marcado sobretudo pela reunião entre Winslet 
e Leonardo diCaprio.

quanto ao futuro, permanece uma incógnita. 
Talvez tenhamos novidades após os Oscars, 
é uma possibilidade! Mas seja qual for o des-
tino desta jovem, o seu rumo manter-se-á na 
estrada do sucesso. seja em comédia, drama, 
animação ou cinema independente, Winslet já 
demonstrou que tem a versatilidade e com-
petência necessária, mas também revela que 
ainda tem muita curiosidade por satisfazer.
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A gERAçãO DE 
gus VAn sAnT
por: nuno gonçalves
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Como descrever Gus Van sant? dizer que é 
herdeiro de Bela Tarr e John Cassavetes é um 
começo mas acaba por ser nada mais que 
uma mera referência, um ponto de partida 
para conhecer um dos mais interessantes 
cineastas norte-americanos dos nossos 
tempos. Gus Green Van sant Jr. nasceu no es-
tado do Kentucky em Julho de 1952 e, devido 
ao trabalho itinerante do seu pai, começou 
desde cedo a viajar até se instalar em Port-
land, no estado do Oregon, onde viveu até 
perseguir a sua vocação artística, patente 
desde cedo pela sua inclinação pela pintura 
e composição de pequenos filmes semi-bi-
ográficos na sua câmara Super8. Frequentou 
a Rhode island school of design com david 
Byrne e outros membros dos Talking Heads, 
onde se deixou inspirar em cinema de uma 
abordagem mais alternativa, algo que o fez 
mudar de curso e seguir realização.

depois de uma temporada na Europa mu-
dou-se para Los Angeles onde desenvolveu 
uma série de projectos que nunca chega-
ram a sair da fase de planeamento. Frus-
trado, e depois de Alice in Hollywod, mais um 
filme que chegou a ser produzido mas nunca 
lançado, começou a deambular as ruas de 
Hollywood em busca de inspiração. Viu nos 
emigrantes ilegais e marginalizados uma ex-
pressão invulgar e fascinante da condição 
humana na América, constituindo a primeira 
etapa para a concretização da sua primeira 
longa-metragem, Mala Noche. Lançado em 
1985 relatava o romance condenado entre 
um dono de uma loja de bebidas alcoólicas e 
um emigrante mexicano e obteve aclamação 
quase instantânea sendo considerado um 
dos melhores filmes independentes do ano.

O sucesso cedo desmoronou com a rejeição 
das próximas ideias do realizador por parte 
dos estúdios. Van sant voltou para Portland 
e desenvolveu-as de qualquer maneira. O 
primeiro desses esboços viria a ser No Trilho 
da droga, lançado quatro anos depois, onde 
examinava o tema da toxicodependência 
através da história de um bando que assal-
tava farmácias para fazer subsistir os seus 
vícios. Voltou a encontrar ovação por parte 

da crítica e assim sedimentou-se como um 
dos mais promissores realizadores a sur-
girem nos Estados Unidos. Começa assim a 
trilhar o seu percurso enquanto um dos mais 
importantes realizadores do cinema inde-
pendente americano, que se encontrava, 
aquando do seu aparecimento, em territóri-
os problemáticos e de inadiável renovação.

surgiria a seguir um dos seus mais marcantes 
filmes, A Caminho de idaho, um objecto in-
contornável da manifestação da sua visão 
enquanto cineasta. Acompanha um jovem 
gigolô que embarca numa viagem de auto-
descoberta, de idaho a itália, numa uma 
adaptação livre da primeira parte da peça 
de shakespeare, Henrique iV. A abordagem 
de Van sant é de uma frescura e penetrância 
quase inéditas, especialmente na maneira 
imperceptível como funde duas influências 
tão distintas num extraordinário conto neo-
realista de extraordinária dimensão humana, 
assente numa verdade norte-americana até 
então ausente em cinema, o primeiro grito 
silencioso de uma geração degradada por 
uma falta de direcção pessoal e colectiva. 
River Phoenix deixa também aqui um dos 
seus mais poderosos testamentos, numa 
interpretação transfigurante e de uma cân-
dida transcendência apenas previamente 
atingida por James dean.

Então sucede-se o primeiro fracasso, ainda 
que moderado, com Até as Vaqueiras Ficam 
Tristes , protagonizado por Uma Thurman, 
algo que é imediatamente anulado com o 
lançamento da brilhante e deliciosa sáti-
ra disposta a Tudo , onde explora a fixação 
norte-americana pela fama e pela televisão, 
em tons de comédia negra, e apresenta ao 
mundo todo o talento de Nicole Kidman e de 
Joaquin Phoenix. Recruta novamente Matt 
dillon, actor que o realizador escolhido para 
protagonizar No Trilho da droga . O resto dos 
anos 90 constituem um misto de êxito e in-
sucesso, com o Bom Rebelde , um filme so-
bre outro jovem, Matt damon, que urge lib-
ertar-se das amarras sociais que o detêm de 
cumprir o seu destino e que lhe valeu a sua 
primeira, e até este ano única, nomeação ao 
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Óscar. No entanto o seu remake decalcado 
de Psycho foi consensualmente denominado 
de desinteressante e inócuo. Entre os dois 
fica Finding Forrester com sean Connery, 
que também pouca ressonância tem no seu 
legado.

Este viria no entanto a encontrar um res-
surgimento com uma nova direcção encon-
trada por Gus Van sant e que irrevogavel-
mente radicalizou o seu cinema. Trata-se 
da sua Trilogia da Morte, histórias baseadas 
em factos reais onde o realizador parecia-se 
exprimir artisticamente, talvez pela primeira 
vez desde A Caminho de idaho, sem qualquer 
tipo de reserva ou constrição. O primeiro, 
Gerry, foi lançado em 2002 e acompanhava 
o passeio de dois amigos pelo deserto Vale 
da Morte, que rapidamente se torna num 
pesadelo. Com apenas dois actores e uns 
cinco minutos totais de diálogo quotidiano 
que serve para reafirmar a amizade e mun-
danidade dos protagonistas, Matt damon e 
Casey Affleck, Van Sant tece uma história de 
perseverança e desespero, ladeada com a 
inevitabilidade da condição humana perante 
a força aniquiladora da Natureza, sempre 
manifestada com um misto de urgência so-
brevivalista e pacificidade aterradora pela 
filmagem soturna das paisagens desérticas 
pela câmara de Harry savides, brilhante di-
rector de fotográfica, que acompanhou o re-
alizador nestes três filmes.

O segundo seria Elephant, talvez o mais bem 
recebido da sua carreira e vencedor da Pal-
ma de Ouro em Cannes. No seguimento do 
percurso estilístico encontrado em Gerry o 
realizador explora um dos mais hediondos 
crimes dos anos 90, o massacre no liceu de 
Columbine perpetrado por dois alunos. Já ul-
trapassada a sua quinta década, o realizador 
coloca novamente o dedo no pulso de uma 
geração dilacerada, mostrando diversos e 
pungentes pontos de vista de vários estu-
dantes, incluindo os que assassinaram 13 
pessoas e feriram outras 23 antes de virarem 
as armas para si mesmos. Um perturbador 
documento que precede o lançamento do 
último filme da trilogia, Last days, baseado 
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nos últimos dias de Kurt Cobain antes da sua 
morte prematura. Com Michael Pitt esboça 
o arrebatador retrato de um ser humano to-
talmente perdido, física e psicologicamente, 
cujo único refugio é a sublimação do seu tal-
ento. Outro objecto de uma grandiosidade 
inexplicável, absorvido no silêncio da lingua-
gem oral construindo assim uma nova, pura-
mente visual e de uma visceralidade desnor-
teante.

Em 2007 chega-nos outros dos seus mais 
impressionantes filmes, Paranoid Park, 
na mesma linhagem cinematográfico de-
sta trilogia, abordando novamente a con-
fusa fase da adolescência com uma ousadia 
imensurável e comendável. Valeu-lhe outro 
galardão em Cannes. Nova fase de premia-
ção, com a segunda nomeação ao Óscar, 
chega o ano passado com o lançamento de 
Milk, uma biografia do primeiro politico eleito 
abertamente gay, Harvey Milk, com um inve-
jável elenco liderado por sean Penn. Também 
ele homossexual, Gus Van sant, nunca ex-
plorou a temática, presente em Mala Noche, 
A Caminho de idaho e até Elephant, de forma 
política ou minimamente panfletária ou ac-
tivista, por isso será novamente interessante 
assistir à evolução de Gus Van sant enquan-
to cineasta. É que, quer-se reconheça ou 
não, é um dos progenitores e precursores do 
cinema independente norte-americano con-
temporâneo e um dos mais audazes artistas 
a dele surgir em muito, muito tempo.
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EsTRELA AscEnçãO
Amy ADAms
por: catarina Oliveira
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A 20 de Agosto de 1974, a cidade italiana 
de Vicenza serviu de berço à família de 
Kathryn e Richard Adams, que viu nascer a 
sua quarta filha. A menina que combinava 
os tons do mar e do fogo nos olhos e ca-
belos teve o nome de Amy. Hoje, quase 35 
anos depois, Amy Adams é a Estrela em As-
censão do mês de Fevereiro da RedCarpet.

Amy viveu os seus dias de infância no Colo-
rado, mostrando sempre um grande inter-
esse e paixão pelas artes: fazia parte do 
coro e tinha o sonho de se tornar bailarina. 
No entanto, com os anos a passar, Amy 
compreendeu que teria de adiar os seus 
planos por algum tempo e começar a tra-
balhar.

Entre trabalhos de recepcionista, em-
pregada de mesa e dançarina que se este-
nderam até 1998, Amy foi finalmente desc-
oberta enquanto trabalhava num famoso 
restaurante/teatro em Minnesota. No ano 
seguinte, teve o seu primeiro papel em cin-
ema na comédia drop dead Gorgeous.

A conselho de muitos que notavam o seu 
inegável talento e carisma, Amy mudou-se 
para Los Angeles e rapidamente conseguiu 
novas oportunidades de explorar o seu dia-
mante em bruto – o dom para representar. 
Em 2000 participou em Cruel intentions 2 e 
viria a fazer breves aparições em pequenos 
filmes até 2002, o ano do seu maior e mais 
importante papel até à data em Catch Me 
if you Can, com Leonardo diCaprio e Tom 
Hanks. Enquanto em Los Angeles, Adams 
fez ainda algumas participações especiais 
em várias séries de televisão como The Of-
fice, Buffy, Smallville e outras.

Todavia, a entrada pela porta grande da 
indústria cinematográfica só surgiria em 
2005 com um importante papel secundário 
no “pequenino independente” Junebug, 

que chegou mesmo a valer-lhe a primeira 
Nomeação ao Óscar.

Foi o seu ar jovial e alegre mesclado num 
potencial heróico delicado que a fizeram 
ser a escolhida para o papel de Giselle, 
uma princesa de um conto de fadas que vai 
parar ao mundo moderno em Enchanted. E 
interpretar Giselle não lhe permitiu apenas 
demonstrar, uma vez mais, os seus talen-
tos como actriz (foi nomeada para o Globo 
de Ouro para Melhor Actriz num Musical ou 
Comédia), mas também como cantora e 
bailarina.

seguiram-se o drama Charlie Wilson’s War, 
e as comédias sunshine Cleaning e Miss 
Pettigrew Lives for a day que, apesar de 
terem recebido críticas mistas, eram un-
ânimes no agora já estabelecido lugar de 
Amy no cinema.

Em 2007 Adams começou a trabalhar num 
intenso e polémico drama, doubt, com dois 
dos seus actores favoritos: Meryl streep 
e Philip seymour Hoffman. Com estreia 
marcada para 5 de Fevereiro, parece claro 
que Doubt é o “filme-elenco” do ano; afi-
nal todos os quatro actores centrais estão 
nomeados para os Oscars, incluindo Amy. 
Todavia, é também uma certeza que Amy 
Adams é uma das actrizes do momento e 
da qual, ou muito me engano, ou vamos 
ouvir falar muitas vezes…no futuro. 
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As muLhEREs DE
ThE BuRnIng PLAIn
por: nuno cargaleiro

Três mulheres percorrem o enredo construído e 
realizado por Guillermo Arriaga. Charlize Ther-
on, Kim Basinger e Jennifer Lawrence povoam 
um espaço que vai desde o deserto até à ci-
dade contemporânea, numa história de amores, 
desamores, passado e família. Embora não seja 
um projecto que se possa caracterizar como um 
filme sobre mulheres, na realidade são elas que 
dinamizam grande parte da acção e da intriga. 
Embora a reacção esteja a ser moderada, Guill-
ermo Arriaga, criador do argumento de Amor 
Cão, 21 Gramas e Babel, conseguiu chamar a si 
três mulheres de intensa beleza e talento. são 
elas o oásis do deserto de The Burning Plain e 
será através delas que o espectador será traga-
do e seduzido por esta história trágica de amor, 
paixão e redenção.

Charlize, a sul africana loira

Nascida perto de Joanesburgo, a actriz de 33 

anos cresceu num ambiente de quinta. Com a 
participação num concurso de beleza, de onde 
saiu vencedora, veio a curiosidade de experi-
mentar a vida como modelo. Assim, com 16 anos, 
a jovem Charlize já viajava por entre a Europa, 
sobretudo Milão, tendo ido para Nova iorque de 
modo a testar a sua sorte. Contudo, a vida de 
modelo não atraía Charlize, que decidiu avançar 
numa paixão já antiga: a dança, mais concreta-
mente o ballet. Com uma lesão no joelho veio o 
impedimento para progredir nesse sonho.
Porém, Charlize era determinada e versátil, e 
como tal arriscou uma viagem para Los Ange-
les para investir no mundo da interpretação. 
Gradualmente, a sua beleza, inteligência e força 
chamaram à atenção, conseguindo melhores 
personagens, em filmes cada vez de maior de-
staque.
quando foi escolhida para protagonizar o Mon-
stro, Charlize Theron já era reconhecida mundi-
almente. Porém, nada fazia adivinhar a capacid-
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ade de interpretação que a actriz demonstrou na 
pele da figura verídica de Aileen Wuornos. En-
gordou, enfezou-se e entrou na figura descrita 
no argumento de tal modo que lhe valeu o Oscar 
de Melhor Actriz.
Após o Oscar, Theron procurou uma diversidade 
nos projectos em que entrava. Cinema de acção 
(como Æon Flux), comédia (Hancock) ou drama 
(Terra Fria, ou No Vale de Elah), nada era imped-
imento para actriz que procurava melhorar-se 
cada vez mais. Para além do cinema, experimen-
tou a televisão aparecendo na série Arrested 
development, ou no telefilme The Life and death 
of Peter sellers, onde recebeu nomeações para 
o Globo de Ouro e para os Emmys.
Em The Burning Plain, Charlize é sylvia, uma mul-
her com fantasmas do passado, mais concreta-
mente com a sua relação com os seus pais, que 
a impedem de se sentir completa e merecedora 
de felicidade.

Kim Basinger, a diva que veio do passado

Para alguns, Kim Basinger nunca deixará de ser 
um sex-symbol. Para outros, esta actriz é uma 
deusa do mundo de interpretação, com uma 
classe e inteligência, que se equipara facilmente 
às divas dos anos cinquenta. A facilidade e ex-
pressividade da interpretação contida de Bas-
inger é magistral em retratar imagens de figuras 
femininas frágeis, destruídas, e complexas.
Afastada desde há vários anos do mundo 
mediático de Hollywood, Kim Basinger vai dando 
sinais de que ainda está presente, revelando um 
talento de interpretação cada vez mais acen-
tuado, privilegiando por vezes os projectos em 
detrimento da sua eventual popularidade. de 
ascendência alemã, sueca e cherokee, Basinger 
regressa este ano com força em três projectos 
independentes, de onde tem obtido calorosa re-
cepção por parte da crítica: The Burning Plain, 
While she Was Out, e The informers.
Após sagrar-se vencedora pelo Oscar de Melhor 
Actriz, pela sua participação em LA Confidential, 
Basinger entrou numa fase menos boa, e segun-
do alguns subvalorizada, ao integrar o protago-
nismo de África dos Meus sonhos (um épico ao 
estilo de África Minha) e Bless the Child, um pro-
jecto de cinema fantástico que colocava a loira 
diante as forças de satanás.
Numa aposta que se mostrou positiva, Kim Bas-
inger foi mãe de Eminem em 8 Mile, num projec-
to que lhe deu particular satisfação. desde aí, e 
muito graças à luta litigiosa pela custódia da sua 
filha Ireland com Alec Baldwin, Basinger optou 
por um ambiente mais familiar, e abandonou as 
luzes de Hollywood. Contudo, isso não fez com 
que ficasse parada, mesmo quando lutava com 

a sua agorafobia. Em 2002 brilhou ao lado de Al 
Pacino em Gente Conhecida, e em 2004 surge 
com três filmes que demonstram a sua versatili-
dade: Celular, A Porta no Chão, e a comédia Elvis 
deu de Fuga.
Em 2006, cansada de ver os seus filmes serem 
elogiados pela crítica, mas ignorados pelo pú-
blico, Basinger aceitou o convite para protago-
nizar o telefilme The Mermaid Chair. segundo 
ela, a capacidade de poder ver o seu trabalho 
visível para milhões de espectadores já era rec-
ompensa suficiente! Nesse mesmo ano, Michael 
douglas convidou-a especialmente para entrar 
no seu último projecto, O sentinela.
A vontade de Basinger em entrar em projectos 
independentes não diminuiu, ao participar em 
Even Money, um filme sobre o vício do jogo que 
contava com um elenco de nomes conhecidos. 
Contudo, devido a questões de financiamento e 
distribuição levou com que este filme não tivesse 
a atenção merecida.
Actualmente, Basinger é uma actriz respeitada 
pelos seus colegas, que elogiam a sua gentileza, 
inteligência e talento. Em The Burning Plain, Kim 
Basinger é Gina, uma dona de casa na fronteira 
entre os Estados Unidos e o México, que infeliz 
com a sua vida, reconhece o amor e a paixão em 
Nick (Joaquim de Almeida), o que levará a con-
sequências trágicas.

Jennifer Lawrence, a promessa de 18 anos

Provavelmente não reconhecerá este nome. 
Jennifer Lawrence, de 18 anos, tem com The 
Burning Plain o seu maior projecto de protago-
nismo. Apesar de um currículo que apresenta 
participações em vários filmes independentes e 
séries de televisão, esta jovem começa a ganhar 
maior visibilidade.
Para a jovem actriz, um dos maiores méritos 
de participar em The Burning Plain passou pela 
oportunidade de ver Kim Basinger em acção, 
que como a própria reparou, é como ver Monet 
a pintar um quadro, graças à sua concentração, 
dedicação e inteligência.
Vencedora do prémio Marcello Mastroianni para 
melhor jovem revelação, Lawrence descreve que 
os melhores momentos da sua vida foram du-
rante as filmagens de The Burning Plain, estando 
actualmente a trabalhar na série televisiva The 
Bill Engvall show.
Em The Burning Plain, encarna a figura de Mari-
ana, uma jovem de 16 anos, que tenta juntar as 
vidas destruídas dos seus pais, ignorando as 
consequências que poderão advir daí. 
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6ªEDIçãO
DO fEsTIVAL

AuDIOVIsuAL 
BLAck & WhITE

O Festival Audiovisual Black & White está de volta pelo sexto ano consecutivo.

A decorrer de 22 a 25 de Abril de 2009, na Escola das Artes da Universidade 
Católica Portuguesa, o Black & White é um festival único no mundo, que celebra 
a produção artística a preto e branco, sendo reconhecido tanto a nível nacional 

como internacional.

Para além do visionamento de várias obras em competição de todo o mundo, o 
festival apresenta ainda um certame de convívio, onde é incluída uma relação 

muito especial entre artistas e o próprio público. Existem, por exemplo, as 
“Conversas de Café”, onde artistas e público conversam à mesa do café, e

ainda as noites Black & White, famosas devido aos concertos que por lá passam.

No que toca à competição propriamente dita, o festival é estruturado através das 
seguintes categorias:

- Vídeo (ficção, documentário, animação, experimental e vídeo musical);
- Áudio;

- Fotografia.

A data limite de participação na competição é 20 de Fevereiro de 2009 (carimbo 
dos CTT). As inscrições estão abertas a todos, independentemente da sua
 formação ou experiência. A única condição que se impõe é que as obras a 

concurso sigam a estética do preto e branco. Por isso, se tem um trabalho que vai 
ao encontro da estética do festival, de que está à espera?

Para mais informações consulte o site oficial (artes.ucp.pt/b&w), e o Myspace 
(www.myspace.com/blackandwhitefestival).

O 6º Festival Audiovisual Black & White tem o apoio da Red Carpet.

Fernando Ribeiro
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Crash foi uma autêntica pedra no charco quando 
foi exibido no Festival de Cannes. dirigido por 
david Cronenberg, com um elenco que incluem 
nomes como James spader, Holly Hunter, Elias 
Koteas, Rosanna Arquette e deborah Kara Un-
ger, inicialmente o filme concorria à Palma de 
Ouro do certame. Não saiu vencedor, mas tam-
bém não deixou ninguém indiferente, ganhando 
o Prémio Especial do Júri pela sua audácia, at-
revimento, e originalidade. Definitivamente, 
Crash é um filme fascinante que não serve 
para todas as audiências. Muitos espectadores 
poderão sentir repulsa e estabelecer uma bar-
reira defensiva ao conceito desenvolvido por 
Cronenberg. Numa das maiores críticas à socie-
dade actual, Crash é basicamente um filme por-
nográfico sem qualquer cena explícita de sexo 
e sem o gratuito típico em filmes desse género, 
conseguindo equilibrar o hardcore implícito com 
o mundo do cinema sério, e usando o material e 
destrutivo como exemplo da emoção e obsessão 
humana, bem representada nos momentos de 
desejo e paixão. Citando Jeanne Moreau em 
querelle, “todo o homem mata aquilo que ama”, 
logo existe um reverso perverso dentro de um 

sentimento tão romantizado como é o amor e a 
paixão.

Baseado no romance de J. G. Ballard, publicado 
em 1973, Crash retrata a vida de James (James 
spader), que vive um casamento atípico com 
Catherine (deborah Kara Unger). Ambos vivem 
infidelidades para depois descreverem cada 
pormenor ao outro, como numa tentativa de 
ligação e eventual intimidade que possa pro-
vir dessa partilha. James é um cineasta que vive 
para a imagem, e na imagem por entre as suas 
relações sociais. Tudo mudará quando, por aci-
dente, choca de frente com um automóvel. Este 
acontecimento mata automaticamente o pas-
sageiro masculino, preservando somente a es-
posa do falecido, a Dr.ª Helen Remington (Holly 
Hunter) que mantinha o cinto de segurança. Na 
adrenalina e choque da situação, James e Hel-
en olham-se, e entre o seio exposto de Helen, 
o corpo inerte e sangrento do seu marido, e o 
olhar inexperiente de James, pode-se dizer que 
ambos partilham um momento mais próximo, 
quase sexual, de uma intensidade que este úl-
timo questiona o que já sentira anteriormente.

cRAsh 
POR: nunO cARgALEIRO

só PARA ADuLTOs
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Ligados pelo acaso, ambos desenvolvem um 
caso por entre os bancos de trás de carros. Helen 
apresenta-lhe um mundo onde os automóveis e 
consequentes desastres têm lugar na sexuali-
dade humana. Mais do que isso, apresenta James 
a um grupo de adoradores fetichistas que se 
reúnem para recriar acidentes famosos, ou ver 
imagens projectadas de acidentes. Há uma ado-
ração entre mórbido e o tentador nesse convite, 
e James conhece os vários membros daquele 
grupo: Vaughan (Elias Koteas), o principal fo-
mentador do grupo, que vê o choque entre má-
quinas como algo libertador e onde a morte exa-
la a energia sexual e individual de cada sujeito; e 
Gabrielle (Rosanna Arquette), uma vítima de um 
acidente automóvel que lhe deixou uma longa 
cicatriz na sua coxa, deixando-a dependente de 
um exosqueleto de ferro que lhe cobre as pernas. 
Todos os membros apresentam as suas cicatrizes 
como orgulho e com uma naturalidade que pode 
chocar o espectador. James encantar-se-á pelo 
estranho grupo, e sobretudo por uma série de 
acontecimentos que lhe fazem subir a adrena-
lina e consequentemente, ultrapassar a frieza da 
sua existência, transparecendo-lhe uma forma 
diferente de se sentir vivo.

Consequentemente, Catherine será seduzida 
pelo marido em integrar o grupo, num convite 
sincero de quem crê ter descoberto algo dife-
rente, melhor e tranquilizante. Contudo, a ob-
sessão de Vaughan pela sua ideologia fará o 
grupo, e sobretudo James, sentir na pele os lim-
ites da sua obsessão, e o tamanho da sua paixão. 
seja durante a recriação de acidentes famosos, 
como os de James Dean, ou de Jayne Mansfield, o 
mundo bizarro de Vaughan, onde o metal substi-
tui a pele, acaba por afectar os sentidos de so-
brevivência de James, que vive aquele conceito 
como um recém-nascido, de um modo modera-
do.

Aliás, embora as presenças femininas sejam es-
senciais neste mundo distorcido de emoção hu-
mana, são as figuras masculinas que determinam 
o evoluir do enredo principal. Vaughan e James 
são duas facetas da mesma obsessão, quase 
num confronto entre o novo e o velho, o mes-
tre contra o aluno. No desafio que vive entre a 
relação de ambos, é exposto o desejo que igual-
mente exala entre ambos, num dos segmentos 
sexuais mais agressivos de todo o filme. Neste 
filme, os homens podem não exactamente matar 
aquilo que amam, mas com certeza atacam pro-
gressivamente aquilo que desejam. Embora a 
presença de Vaughan seja mais exaustiva e dis-
ciplinar nesta sub-cultura fetichista de homem 
vs máquina, James tem uma evolução quase 
didáctica, numa maior proximidade com o espe-
ctador. desde o choque que o iniciou, quase num 

simbolismo de perda de virgindade, até à con-
fusão do sexo nos bancos de trás com Helen, ou 
à aceitação da cicatriz de Gabrielle como sím-
bolo de algo belo e erótico (numa clara alusão 
a uma vagina), James entrega-se cada vez mais 
a um mundo onde consegue sentir algo mais do 
que a norma e a tradição.

Cronenberg não quis apresentar um filme 
agradável. Muito pelo contrário! Uma das cenas 
cortadas pelo realizador mostrava uma cena de 
sexo entre James e a sua secretária. Como a em-
patia entre ambos os actores se sentia na pelícu-
la, Cronenberg decidiu retira-la do projecto final. 
Aliás, embora envolvente e fascinante, quase 
hipnótico, nenhuma das cenas de sexo de Crash 
é de todo agradável. Nenhuma serve absoluta-
mente aquilo que esperamos de cinema erótico. 
Pelo contrário, esta obra desafia o espectador a 
ultrapassar as suas próprias fronteiras emocio-
nais, desconstruindo metaforicamente as rela-
ções humanas de luxúria, desejo e paixão, inde-
pendentemente de noções como a moralidade e 
orientação sexual, e distinguindo-as claramente 
de conceitos como o amor. O erótico pode incluir 
amor, mas não é necessariamente o mesmo. O 
admitir que a natureza humana pode ser algo 
tão mecânico, e destrutivo, como um choque em 
cadeia é algo que não tem lugar fácil na ideolo-
gia romantizada da nossa sociedade ocidental. 
Por isso mesmo, Crash é um exaltar dos dese-
jos embebidos pela nossa carne, e negados pela 
nossa consciência. Como um filme pornográfico, 
mas sem ser gratuito, que todos criticam, mas 
que ninguém resiste espreitar. Afinal, todos nós 
temos cicatrizes. Podem não ser visíveis, como 
as que as personagens de Crash apresentam, 
mas a nossa carne reflete essas marcas no inte-
rior da personalidade de cada ser humano. sem 
elas como é que sentiríamos! sem estas como 
conheceríamos a dor? Como é que saberíamos 
que estaríamos vivos? Como é que seriamos algo 
para além das máquinas que já somos?
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InVAsIOn Of ThE BODy snATchERs:
ELEs VIVEm!
por: Luís mendonça

invasion of the Body snatchers (1956) é um 
filme que enceta a carreira de Don Siegel; 
mostra um sam Peckinpah imberbe, num 
pequeno cameo; e, por fim, adapta, pela 
primeira vez, ao cinema o conto sci-fi de 
Jack Finney. Este série B, filmado em poucas 
semanas, gerou um culto tal que, em 1978, 
Philip Kaufman realizou um primeiro remake, 
com o mesmo título, a que se seguiram mais 
dois: Body snatchers (1997) de Abel Ferra-
ra e, recentemente, The invasion (2007) de 
Oliver Hirschbiegel/James McTeigue (quem o 
realizou mesmo? um dó li tá cara de amen-
doa...).

Apesar das qualidades do filme de Kaufman, 
a verdade é que a aura da obra “original” 
manteve-se intacta: um dos exercícios mais 
interessantes sobre o clima de paranóia que 
se abateu sobre os Estados Unidos, durante 

a perseguição anti-comunista levada a cabo 
pelo senador McCarthy na década de 50. A 
premissa poderá parecer básica, mas, no 
substrato, este filme de Siegel carrega uma 
curiosa ambiguidade política, que ora se 
balança para um propagandístico tom anti-
comunista, ora denuncia, indirectamente, a 
infame política persecutória perfilhada pela 
administração norte-americana na época.

As sementes que lançaram o caos e substi-
tuíram os humanos por duplos sem emoções, 
autómatos ao serviço de uma grande con-
spiração que procura instituir um regime in-
forme a nível planetário, fizeram com que, 
subitamente, até o next door neighbor, o típi-
co all time american, sucumbisse a uma es-
pécie de síndroma igualitarista, intolerante à 
diferença. Numa primeira parte, Siegel filma 
a inescapável “conversão” dos humanos em 
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alienígenas. Contudo, pensamos que a men-
sagem do filme muda quando o protagoni-
sta, o médico dr. Miles (Kevin McCarthy), se 
torna numa verdadeira dor de cabeça para 
as forças invasoras.

mas quem são eles?

Com efeito, no começo do filme parecemos 
estar na presença de um vírus, de origem in-
certa..., que atacou o coração do bloco capi-
talista, em tempos de guerra-fria contra a 
ubíqua ameaça comunista. Miles recorre ao 
método científico para explicar o inexplicáv-
el... pelo menos, até se aperceber de que 
está em posição minoritária na própria terra 
onde nasceu. Nessa altura, o “vírus no siste-
ma” passa a ser Miles e o amor da sua vida, 
a senhora Becky driscoll (dana Wynter). Es-
tes recusam abdicar do seu romance a favor 
de um projecto não-humano com contor-
nos obscuros: a afirmação do que sentem 
um pelo outro transforma-se, na segunda 
metade do filme, numa espécie de programa 
político pelo qual irão batalhar até às últimas 
consequências.

A partir daqui, quem parece personificar a 
verdadeira ameaça ao statu quo são os pro-
tagonistas; a mensagem que outrora era 
anti-comunista, transforma-se outrossim 
numa espécie de ataque subtil à fanática 
política McCarthista. são iguais contra iguais, 
numa luta surda pelo poder: “you’re next!”, 
avisa Miles, desesperado, no meio da estra-
da, entre carros que passam indiferentes em 
direcção à comunidade contaminada...

Não resultando tanto como objecto de ter-
ror, invasion of the Body snatchers mantém-
se ainda (ou sobretudo!) hoje como uma 
muito desafiante alegoria política sobre um 
tempo de grandes contradições políticas, 
éticas e morais na sociedade norte-amer-
icana. siegel revela uma maturidade sur-
preendente, usando planos arrojados para 
ampliar o clima de tensão: o contra-picado 
que nos mostra os dois amantes escondidos 

num closet, ao mesmo tempo que um polícia 
vasculha a casa à sua procura; na cena do 
jardim, a câmara posiciona-se em oblíquo, 
precisamente a partir do local onde Miles vai 
descobrir as sementes (seed pods), o que 
produz um efeito de deslocamento estranho 
e inquietante; na sequência em que o pro-
tagonista foge para a estrada, vociferando 
esbaforido o fim da humanidade, Siegel en-
frenta com a câmara o fácies transmutado 
do antigo médico calmo e afável, agora, um 
corpo exausto ao qual apenas resta, como 
linha de acção, anunciar o Apocalipse.

Não foi fácil a Siegel fazer chegar o filme às 
salas. de facto, o realizador terá visto uma 
primeira versão da montagem chumbada 
pelos estúdios: em entrevista, Kevin McCar-
thy conta que, no primeiro test screening, a 
história não era contada em flashback e ter-
minava com essa terrível sequência. A im-
potência final de Miles era excessivamente 
violenta para o público dos anos 50; logo, 
siegel foi obrigado, por razões comerciais, 
a incluir um happy ending. Resulta forçado, 
mas nem por isso nos faz esquecer aqueles 
gritos...
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sOB O sIgnO DE
sTALkER
por: nuno gonçalves

dull Flame of desire (Björk)

i love your eyes, my dear
Their splendid sparkling fire
When suddenly you raise them so
To cast a swift embracing glance
Like lightning flashing in the sky
But there’s a charm that is greater 
still
When my love’s eyes are lowered
When all is fired by passion’s kiss
And through the downcast lashes
I see the dull flame of desire

letra adaptada da tradução de um poema de 
Fyodor Tyutchev (1803-1873) tal como apa-
rece no filme Stalker de Andrei Tarkovsky 
(1979)
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para lá divagam desaparecem para sem-
pre. Lá esperam encontrar a paz que sem-
pre ambicionaram mas as suas motivações 
vão-se tornando cada vez mais difusas. Os 
seus nomes verdadeiros não são utilizados 
e relacionam-se apenas por denomina-
ções descritivas da sua vocação: Escritor, 
Professor/Cientista e finalmente Stalker, 
o guia, aquele que possui uma afinidade 
inata com A Zona e que os deverá manter 
vivos nesta odisseia sinuosa orientando-os 
pelo nefasto caminho, sempre em constan-
te mutação, em busca da meta final que é 
A sala, o lugar onde todas as quimeras se 
concretizam.

depois de uma perigosa incursão para se 
infiltrarem n’A Zona, passando por guar-
das armados que protegem a sua fronteira 
mas que não ousam atravessar, chegam ao 
seu primeiro destino, o lugar onde tudo irá 
começar. Tarkovsky delimita as duas zo-
nas com uma simples separação visual de 
tremenda eficácia: o mundo exterior onde 
vivem é de um sépia monocromático e de-
sprovido de vida mas ao entrar n’A Zona a 
tela enche-se de uma luz matinal perene 
e de um verde sóbrio que contrasta com o 
metal e a ferrugem reminiscente do pas-
sado d’A Zona. Viajam sempre consoante 
as regras difusas instauradas por stalker, 
que devem ser rigorosamente obedecidas, 
nunca utilizando o caminho mais claro em 
direcção ao seu destino mas deixando o 
acaso, ou o fado, ditar a trajectória.

Mas ao longo da viagem certas incongruên-
cias levantam-se acerca das leis invoca-
das por stalker, nas quais ele acredita com 
todo o seu ser, e os dois companheiros de 
jornada vão reflectindo sobre os propósi-
tos que os fizeram chegar até aquele mo-
mento no meio da incerteza premente de 
tudo o que os rodeia. Ambos pretendem 
libertar-se das amarras constringentes 
do mundo real e buscam a redenção das 
suas almas, mas a inocência do acto vai-

Em Abril de 1986 um dos maiores desas-
tres provocados por mão humana deu-se 
na Rússia, quando um reactor nuclear em 
Chernobyl explodiu e subsequentemente 
arrasou toda a infra-estrutura, com a liber-
tação de energia radioactiva quatrocentas 
vezes superior à bomba de Hiroshima. As 
consequências humanas continuam a ser 
devastadoras e a área ficou contaminada 
durante largos anos e continua interdita. 
Muitos atribuíram-lhe o nome de A Zona e 
intitularam os vigilantes do reactor nucle-
ar abandonado de stalkers. As influências 
destes desafortunados títulos provêm de 
um filme lançado sete anos antes e que al-
terou para sempre o imaginário cultural da 
Rússia e do Mundo. Essa obra é stalker.

“Para mim Andrei Tarkovsky é o maior real-
izador, alguém que inventou uma nova lin-
guagem, verdadeira à natureza do cinema, 
capturando a vida como uma reflexão, a 
vida como um sonho”. são palavras de ing-
mar Bergman, um dos maiores entusiastas 
do cinema de Tarkovsky, que indubitavel-
mente transfigurou a arte que explorava, 
impregnando-a de uma nova e singular 
visão que só poderia existir nos meandros 
de ilimitada aspiração da película. solaris, 
Andrei Rubliev e A infância de ivan são al-
gumas das suas obras mais aclamadas mas 
todos os seus filmes, inclusivamente Nos-
talghia e O Espelho, possuem uma invulgar 
capacidade de transcender os seus temas 
numa religiosidade desprendida de doutri-
nas, ausente na obra de qualquer outro au-
tor.

stalker, baseado no livro homónimo de Bo-
ris e Arkady strugatsky, é uma obra-prima 
de incalculável ressonância que encaixa 
perfeitamente nesta caracterização do 
seu cinema, relatando a viagem de três 
homens perdidos nas suas vidas e que de-
cidem viajar para A Zona, um misterioso e 
alienado lugar, de origem desconhecida e 
acesso interdito onde todos aqueles que 
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aparentemente inabalável, não poder ele 
próprio entrar n’A sala, apesar do objecti-
vo primordial da sua vida ser guiar pessoas 
até ela e à sua salvação pessoal, deixando 
para trás uma esposa em constante sofri-
mento e uma filha debilitada fisicamente, 
mas psiquicamente dotada, pelas suas in-
cursões n’A Zona. Ao contrário do Escritor 
e do Professor que finalmente se rendem à 
inevitabilidade da sua condição, ele nunca 
perde a Esperança: de um dia abandonar 
esta estranha e trágica forma de vida e 
sentir-se finalmente iluminado por uma 
graça superior. É particularmente angus-
tiante e duramente irónico vê-lo chegar a 
casa, derrotado pela absolvição humana 
dos seus parceiros, deitar-se na cama e 
adormecer, enquanto a sua mulher se con-
fessa, plenamente consciente do seu des-
tino e da grandiosidade espiritual da dor 
constante e da felicidade efémera.

se perdendo com as experiências que vão 
acumulando n’A Zona e tudo aquilo que 
pensavam querer parece ter mudado. O 
desejo torna-se vão à luz da fé destronada 
ou disseminada pela razão e numa espiri-
tual vivência individualista decidem não 
entrar n’A sala. Reconhecem todo o pod-
er que os transcende mas nele encontram 
também a corruptibilidade da existência 
de um lugar tão miraculoso quanto aquele, 
propenso de ser utilizado para os motivos 
errados. Ou será simplesmente o medo de 
lá encontrarem aquilo que realmente são, 
a essência primária que move as suas vidas 
e que se tornaria demasiado reveladora e 
contraditória quando enfrentada, determi-
nando irrevogavelmente a diferença entre 
o que pensam querer e o que realmente 
desejam?

O paradoxo mora depois no facto do 
stalker, detentor imaculado de uma fé 
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com o último dia de vida do realizador.

Muitos procuram em stalker significados 
definitivos para as inúmeras caracteriza-
ções simbólicas que permeiam o filme. A 
origem d’A Zona é atribuída à queda de um 
meteorito, divino e/ou alienígena, mas tal 
nunca é concretizado. A procura de sig-
nificâncias concretas para este e outros 
mistérios não inteligíveis é inconsequente 
e contraditória ao que o filme pretende ser: 
o da valorização da viagem e não do des-
tino, num salto de fé insólito mas liberta-
dor. Afinal de contas A Zona acaba por ser 
uma acutilante metáfora para a própria 
Vida, desnorteante e de trilhos tortuosos 
e ocultos, mas que infundem o viajante de 
um sentido maior do que o proporcionado 
pela derradeira resposta aos seus ilusórios 
desejos. 

As filmagens de Stalker foram imersas 
numa negra atmosfera, desde horas de fita 
desperdiçadas por exposição inoportuna e 
não processada a invulgares doenças que 
minaram a equipa, culminando na morte 
do próprio Tarkovsky seis anos depois, ap-
enas meses depois do desastre de Cher-
nobyl, de cancro dos brônquios. Um evento 
aparentemente não relacionado se dois 
outros membros da equipa não tivessem 
perecido exactamente da mesma doença. 
Acredita-se que se trata de uma conse-
quência directa do lugar onde foram efec-
tuadas as filmagens, perto de um rio que, 
veio-se a saber mais tarde, carregava no 
seu fluxo substâncias tóxicas de uma fábri-
ca de produtos químicos. Num dos planos 
do filme em que são mostrados detritos 
levemente afundados, vestígios de outros 
viajantes e de um passado extinto, inclusi-
vamente uma parte de um calendário que 
mostra o dia 28 de dezembro, que coincide 
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Em honra a este tempo frio e chuvoso que 
nos chega lembrei-me do filme dia de surf, 
nomeado para o Oscar de Melhor Filme de 
Animação de 2007. É um bom filme para 
relembrar o verão, a praia e dá para os surf-
istas sonharem nesta época de mar pouco 
agradável. Juntando a isto é óptimo para ver 
com a pequenada.

Realizado por Ash Brannon (co-realizador 
de Toy story 2) e Chris Buck (Tarzan), dia de 
surf é a história de um jovem e ambicioso 
pinguim surfista da Antártida, Cody Maver-
ick (shia LaBeouf), que vai fazer tudo para 
entrar no campeonato profissional de surf 
em memória ao seu ídolo, Big Z. desde a sua 
terra natal em shiverpool até à ilha Pen Gu, 
onde irá decorrer o Memorial Big Z, Cody será 
acompanhado por uma equipa de filmagem 
que irá documentar o seu percurso. Cody irá 
encontrar o hilariante galo Chicken Joe (Jon 
Heder), o promotor de surf Reggie Belafonte 
(James Woods) e o seu prospector de tal-
entos Mikey Abramowitz (Mario Cantone), a 

salva-vidas Lani Allikai (Zooey deschanel) e 
Geek (Jeff Bridges). O entusiasmo de Cody irá 
aumentar e irá fazer com que ele se esqueça 
do verdadeiro espírito do surf e com que só 
queira vencer o campeão da ilha, o conven-
cido Tank Evans (diedrich Bader).
O filme conta ainda com duas presenças de 
luxo, não no mundo do cinema mas do surf, 
os surfistas Kelly Slater e Rob Machado que 
aqui em versão pinguim emprestam as suas 
vozes para comentar o campeonato Memo-
rial Big Z.

dia de surf conta com personagens inter-
essantes como Reggie Belafonte com a sua 
mania de ser importante quando é Mikey 
Abramowitz que deveria recolher os louros 
da descoberta dos talentos, diga-se de pas-
sagem que Mikey é capaz de fazer soltar gar-
galhadas pela sua personalidade peculiar. Os 
jovens pinguins da ilha que aprendem a surfar 
sempre sob o olhar atento de Lani que des-
perta a atenção de Cody e o incontornável e 
divertido Chicken Joe que se torna amigo de 
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Cody e parte numa aventura pelo interior da 
ilha em busca deste. se há uma personagem 
que merece um filme só para ele, é sem dúv-
ida, Chicken Joe que é bem capaz de tirar al-
gum protagonista ao personagem principal. 
Jeff Bridges empresta a sua voz a Geek, um 
ex surfista que vai ajudar Cody a perceber o 
verdadeiro espírito do surf.

O tom documental dado ao filme é bastan-
te interessante, fugindo da típica história, 
e para dar um toque de realismo ao docu-
mentário, em diversas ocasiões em vez de 
ser gravada a voz de um actor estando ele 
sozinho no estúdio, contracenavam vários 
actores ao mesmo tempo para dar a ideia 
de confusão em público provocando so-
breposições e atropelos como acontece na 
realidade. Durante o filme há também uma 
interacção interessante entre os protago-
nistas do documentário e quem está por de 
trás da câmara.

A animação é bastante competente e 

atraente especialmente no aspecto do mar 
e das enormes ondas que quebram perfeita-
mente deixando os surfistas, pinguins e hu-
manos, sem esquecer os galos a desejar es-
tar naquelas praias da bela ilha Pen Gu.

Como extras, o dvd trás Jogos interactivos, 
2 curtas-metragens, Chubb Chubbs e Chub-
bchubbs save Christmas, Cenas Adicionais, 
documentários, storyboards, detrás das Ce-
nas e Galeria Fotográfica.
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Animação
Comédia

ARgumEnTO Ash Brannon, 
Chris Buck, don Rhymer e 
Christopher Jenkins. História de 
Christopher Jenkins e Christian 
darren
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