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A Margem é o nome da primeira longa de ficção de 
Ozualdo Candeias, que, certamente consciente de que 
assim poderia vir a ser, é considerado por alguns (cada 
vez mais estranhamente, não muitos o conhecem) “O 
marginal”, ou “marginal entre marginais”, epítetos que 
especificam a situação de quase invisibilidade do 
cineasta dentro daquilo que já é uma estética alterna-
tiva. Calil, no texto que publicamos na presente edição, 
desenha um panorama da obra de Candeias, ao mesmo 
tempo que questiona aquela condição duplamente 
marginal: por sua escolha e vocação, por ignorância ou 
misteriosos desígnios alheios.
O Cine Clube, por vocação também, não poderia deixar 
de se sentir comprometido com a lembrança e a deso-
cultação até desta obra, e o incentivo à sua discussão.
Porque este é o lugar das coisas que não o têm, da resis-
tência e da liberdade, ainda. E, assim como trazemos à 
luz Ozualdo Candeias e a luta silenciosa, tragicamente 
pontuada por “risos bestiais”, contra uma nova coloni-
zação, prezamos manter uma colaboração já bem sólida, 
a do Edgar Pêra, que, além do seu Cine-Cosmos, nos 
presenteou este ano com uma masterclass no âmbito 
do Vistacurta. Também ele se move na margem: fala de 

“sentido de humor” (em Bénard da Costa, por exemplo) 
como garantia da sua possibilidade de fazer filmes como 
Guerra ou Paz?.

“Assim como há os que falam, falam, falam, também há 
os que filmam, filmam, filmam…” – os Arkivos Luzoh-
Galaktikos são expressão de uma ânsia de transfiguração 
do real, espantosa, de preferência, porque o cinema não 
é a vida; já em Candeias, é notória uma preocupação 
extrema com questões sociais e culturais reais do Brasil; 
talvez a meio caminho entre estas duas abordagens do 
cinema na sua relação com o real, Kenneth Anger, e o seu 
Scorpio Rising, também em destaque neste número… 
Enfim, o Argumento quer ser, como a nossa sala de 
cinema, um espaço privilegiado de diversidade e até 
mesmo desacordo, desarmonia e desconcerto. De outra 
forma, não seria Cine Clube.
A média-metragem Zézero, sobre um caipira que vai 
para a cidade enriquecer, termina com a terrível ironia 
do regresso vazio: “E agora o que é que eu vou fazer com 
todo esse dinheiro?”. É uma pergunta útil, sobretudo 
para quem se a pode colocar...
A “sereia da mídia” canta hoje como sempre, e, se não lhe 
vemos bem o contorno na vida, vamos aprendê-lo nos 
filmes!
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“People, such strange animals. What are 
they living for? Their faces are lifeless, 
dead. They are desperately pretending 
to be alive.”  Pale Flower de Masahiro Shinoda
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BILHETE-POSTAL  

As origens do cine-amadorismo em Zagreb e na Croácia 
(isto é, no Reino da Jugoslávia, na configuração da 
época), remontam a 1928 quando Maksimilijan Paspa 
fundou a secção de cinema no seio do Clube de 
Fotografia de Zagreb. No ano de 1935, em Barcelona, 
teve lugar o Congresso Fundador da União Internacional 
do Filme Não-Profissional (UNICA). Em Zagreb, em 1934 
e 1935, tivemos as primeiras manifestações da produção 
cinematográfica não profissional e a secção de cinema 
torna-se um clube autónomo (Clube de Cinema de 
Zagreb). O Clube de Fotografia e Cinema de Rijeka 
nasceu em 1946, o Cine Clube de Split em 1952 e o Clube 
de Cinema de Zagreb retomou actividade em 1953. Do 
final da década até inicío dos anos 1960, existiam três 
clubes de cinema, na então Federação da Jugoslávia, 
com uma produção inovadora de cinema – os de Zagreb, 
Split e Belgrado. Trouxeram diferentes abordagens e 
orientações, tendências alternativas, cada um deles.
O Cine Clube de Split foi fundado em 1952 e ofereceu 
numerosas gerações de cineastas amadores. No seu 
trabalho “Meio século do Cine Clube de Split”, Zdravko 
Mustać refere várias gerações de realizadores que 
ajudaram a configurar o Cine Clube de Split, “a segunda 
geração chegou nos anos 1960, uma geração “dourada” 
que deixou uma marca forte na história do Cine Clube, 
pelo número de filmes, prémios, bem como postulados 
estéticos de realização. Martinac, Zafranović, Verzotti, 
Nakić, Pivčević, Kursar, Crvelin, Drušković e Buljević, com 
o seu espírito de abertura, e abordagem intransigente-
mente honesta, conseguiram alguns filmes com uma 
forma reconhecível chamada “Escola de Cinema de 
Split”. Quando entram em cena, nos anos 1960, encon-
tram uma estrutura de cine clube já existente. A geração 
seguinte, que aparece na década seguinte, Karabatić, 
Tasić, Bošnjak, Bojić, criou uma nova abordagem à esté-
tica, formato, media, novas tecnologias de vídeo, e até 
mesmo o próprio entendimento do cinema como arte, 
quando em 1977 se estabelece o Encontro de Cinema 
Alternativo, uma das mais importantes manifestações de 
cinema amador e autores alternativos no nosso país.
Com a segunda metade da década de 1980 surge a 
quarta geração, sem criar ruptura a respeito do desen-
volvimento natural deste processo. A par da reconhe-
cível Escola de Cinema de Split, proporciona uma séria 
de inovações que abre a porta a novos tempos (Batinovi, 
Bezi, Musta, Poljak, Fradeli). A figura central do Cine 
Clube de Split foi Ivan Martinac – realizador, poeta, arqui-
tecto. Começou a sua formação em Zagreb e continuou 
em Belgrado pelo que, de certa forma, ligou os três cine 
clubes, deixando uma marca particular na produção 
inicial do Clube de Cinema de Belgrado.

S E D E :  S P L I T  /  C R O Á C I A 

Cine Clube de Split

O Encontro de Cinema Alternativo de Split representou 
um dos eventos chave para contemplar o estado 
do cinema alternativo. Perdurou dez anos, de 1977 a 
1987, e foi concebido como um simpósio de cineastas 
amadores da Jugoslávia, de três dias, criado por ocasião 
do 25.º aniversário do Cine Clube de Split e como 
elemento adicional que resultou da sua actividade, cada 
vez mais intensa, e que testemunhava a falta de cons-
ciência do próprio meio a respeito da tradição especí-
fica do cinema amador. Para além das bases deixadas 
pelos antecessores, as gerações actuais têm não só o 
Cine Clube, que intensificou visivelmente a sua activi-
dade nos anos recentes, mas também o New Film and 
Video Festival e a educação artística formal inserida no 
departamento de cinema da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Zagreb.
E como esteve Split em todo este processo? À primeira 
vista deu-se bem. O Cine Clube está ainda vivo e 
funcional, um dos poucos que conseguiu, apesar 
de todas as crises, manter a continuidade e renovar 
membros. Quanto às mudanças de sede, está agora 
estável na sua terceira morada, enquanto as gerações 
de autores são já cinco, com a geração mais recente 
a entrar em cena na segunda metade dos anos 1990, 
quando a ideologia da película cede o passo à omni-
presença do digital. Hoje, prestamos grande atenção à 
sensibilização e educação de novos membros e públicos, 
bem como à preservação e renovação do arquivo de 
cinema onde se inclui – o tempo dirá – pérolas esque-
cidas ou documentos sobre etapas e espaços da vida 
do Cine Clube, de valor incomensurável. Os filmes de 
autores de Split conquistam espaço regular em museus, 
galerias, por todo o mundo, mesmo que o papel real do 
seu “produtor” no espaço cultural actual não tenha sido, 
ainda, resolvido. Um tal esforço – uma tentativa de situar 
o Cine Clube de Split no seu contexto local e global, não 
diminuiria o seu status. Pelo contrário, o mito estudado 
pelos actuais “arqueólogos media” seria corroborado por 
novos factos, e, consequentemente, tornar-se-ia mais 
convincente.

Na sua direcção, o Cine Clube conta com dez membros. 
Associados quotizados, uma centena. O Split Youth 
Center acolhe as sessões e palestras, numa sala de meia 
centena de lugares.
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Uma estação de comboios, os pés de um homem que 
caminham contra a corrente, uma voz off: “People, such 
strange animals. What are they living for? Their faces 
are lifeless, dead. They are desperately pretending to be 
alive.”. O pessimismo / niilismo é metaforicamente acom-
panhado pelas imagens, com a câmara (subjectiva?) inde-
cisa nos rostos em que se deter, incapaz de escolher e de 
fixar, passando em movimentos rápidos pela multidão: 
“It makes my head spin”. A voz anuncia um regresso a 
Tóquio após três anos e, no atropelo de um comboio, a 
câmara escolhe o sapato de um homem sentado, a perna 
cruzada; será o homem da voz off, mas ainda não lhe 
conhecemos o rosto (e é impossível não nos vir à memória 
a abertura de Strangers on a Train, de Hitchcock). A voz 
diz-nos mais: trata-se de um assassino que acaba de sair 
da prisão, despojado de quaisquer remorsos. 
Uma sala de jogo ilegal: uma porta desliza, um homem 
deixa os sapatos na entrada; saindo da sombra, vemos-
-lhe, por fim, o rosto. E outra personagem dá-lhe um 
nome: Muraki. “I see nothing’s changed. But why should 
it?” No entanto, engana-se: do meio dos homens, surge 
uma mão feminina. A expressão é neutra, impertur-
bável na espécie de transe em que se encontra; ganha e 
recolhe as notas com enfado - não se encontra ali para 
ganhar dinheiro, não é isso que a anima. Muraki observa-a, 
sentado à sua frente, mas ela não retribui o olhar, embora 
talvez o sinta. Só quando ele entra em jogo, estendendo 
o dinheiro, é que o olhar dela se dirige para ele, para logo 
se retrair. E o título surge sobreposto à imagem feminina: 
flor pálida ou, numa tradução literal, flor seca. No final da 
noite, Muraki deseja saber mais da jovem mulher, mas o 
seu interlocutor pouco lhe pode adiantar.
Da desconhecida para a amante: Muraki visita, de 
surpresa, a relojoaria onde esta vive. Da sombra, entra 
para luz - e há, significativamente, um néon em espiral 
nas suas costas -, para uma amante incrédula perante 
aquela visita tardia, como se de um fantasma se tratasse. 
Aquela fogosidade, nunca Muraki a irá demonstrar com 
Saeko, a jogadora, mesmo quando tem oportunidade 
para isso. E, contudo, este desejo, dir-se-ia incontrolável, 
para com Shinko, teve de esperar até bem dentro da 
madrugada, depois da visita ao chefe e do jogo - e depois 
de Saeko. Esse desejo que, quanto mais Muraki e Saeko 
se aproximam, mais se desvanece. Como se Saeko trans-
mitisse a Muraki a coragem para dar por terminada uma 
relação (física) desprovida de significado – agora é ela a 
oferecer-lhe a possibilidade de um sentido. 
A relação com Saeko aprofunda-se porque ambos 
parecem ser reflexos um do outro no vazio que os habita. 
Ambos perdidos numa imensa solidão, na incapacidade 
de tocarem e de serem tocados. Saeko procura algo 
que a aproxime da vida, e que pode ser o jogo, a veloci-
dade de um carro ou a droga. Movendo-se num mundo 

(sobretudo) nocturno, em ruas iluminadas por néons, 
no submundo da grande cidade, Muraki encontra-se 
preso na misantropia que experimenta, rodeado de 
“dumb beasts”, num quotidiano anódino desprovido de 
emoções e de significado. Sabe que tudo não possa de 
uma busca votada ao fracasso e, no entanto, não enjeita 
o inebriamento que Saeko lhe oferece; poderá ser fugaz, 
poderá mesmo reduzir-se ao fracasso, mas será uma 
tentativa, ou, pelo menos, uma anestesia. Poderá ser, 
também, um jogo. 
A afectividade que Muraki demonstra para com a jovem 
jogadora é das poucas emoções que lhe vemos, mas 
Muraki e Saeko na mesma cama não significa sexo: ele 
observa-a com cuidado e a tentação é anulada pela 
consciência de que não será o sexo a uni-los. Nem com 
os restantes yakuzas, nem com o chefe, nem mesmo 
com o rapaz que o admira (e que se torna uma espécie 
de aprendiz), se vislumbra qualquer emoção; a afec-
tividade - se existe - permanece elidida. Tudo parece 
ser-lhe indiferente, mesmo o respeito e a admiração dos 
seus pares (e a que não será alheia a absoluta cool-
ness que exibe). O submundo dos yakuza invadido pela 
fatalidade e pelo pessimismo do film noir; na realidade, 
haverá poucos (anti)heróis noirs a experimentarem tanto 
malaise, tanto mal de vivre como Muraki. 
A consumação da vertigem acontecerá de outra forma: 
o jogo, a velocidade e a droga são nada perante o que 
Muraki tem para oferecer a Saeko. E é nessa espantosa 
cena operática (metafórica e literalmente) que, apesar 
da distância física que as separa, as personagens enfim 
se ligam. No final não há redenção de qualquer tipo, 
apenas a continuação de uma vida que já se viveu: os 
yakuza, a prisão, os yakuza, a prisão.
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Costuma-se dizer que os filmes de terror são o cinema 
visceral por excelência. Mas todo o cinema é visceral, 
desde que a crença seja activada no espectador durante 
a projecção de um filme. A imagem de um comboio 
(Lumière) a avançar na direcção da câmara/espectador 
já provocou um efeito de medo algo semelhante à da 
imagem de um machado a espetar-se numa porta em 
Shining (Kubrick). Os espectadores (adultos) que se 
assustaram com a imagem do comboio no primeiro filme 
projectado pelos irmãos Lumière acreditaram na possibi-
lidade de que aquela imagem bidimensional correspon-
desse à própria realidade. O grau de crença do espec-
tador aumenta consoante a imersividade dos filmes e, 
como H.P. Lovecraft afirmou, o medo é a emoção mais 
poderosa de todas. Ao verem esses filmes os especta-
dores sentiram no corpo essas imagens ameaçadoras. 
O cinema é visceral por natureza, em diferentes doses, 
consoante a experiência prévia do espectador e a quali-
dade (imersiva) do filme. As imagens em movimento 
têm um efeito real sobre o corpo espectador, que não se 
limita ao aspecto cognitivo, todo o corpo reage. Como 
afirmou Manuel Domingos (numa entrevista que lhe 
fiz para O Espectador Espantado ), “Todo o corpo se 
espanta, muito mais do que o encéfalo. Todo o corpo 
se espanta e nós temos as reacções mais variadas em 
varias áreas do corpo quando nos espantamos com algo, 
desde o batimento cardíaco que acelera, alterações da 
respiração, alterações do pensamento, da motricidade. 
Não é apenas um cérebro que se espanta.” 
Com a introdução do 3D o grau de visceralidade do acto 
de ver cinema aumentou. Estudos recentes apontam 
para um aumento substancial do factor surpresa e do 
leque de emoções dos espectadores 3D. Segundo 
Patrick Fagan, psicólogo responsável por esses estudos 
junto de crianças, o 3D proporciona 79% das emoções 
de uma viagem de montanha russa. Mas quando 
passamos para o cinema virtual 360º 3D, viajar (virtual-
mente) numa montanha russa pode ser ainda mais real 
do que a própria realidade e há espectadores que não 
aguentam sequer até ao fim da primeira descida. O 
actual cinema virtual é visceral em todos os aspectos e 
não se restringe apenas aos filmes e jogos de terror: guiar 
um carro num jogo 2D (ou até mesmo num jogo 3D), é 
uma experiência  totalmente diferente de guiar um carro 
com um volante real e um capacete virtual. A experiência 
de guiar um carro aproxima-se da experiência real, ao 
ponto de qualquer solavanco virtual poder criar uma 
reacção do estômago real do espectador-manipulador. 
Tanto o cinema 3D como o cinema virtual têm algo em 
comum: o aumento da visceralidade. As sensações 
dos espectadores do cinema visceral são cada vez mais 
próximas das suas sensações face ao real. Enquanto que 

no cinema 3D há um factor simultaneamente imersivo 
e distanciador, no cinema virtual a tendência é cada vez 
mais para que o espectador confunda entre as duas 
realidades. Hoje, mesmo com grafismos menos realistas, 
a sensação de que o espectador virtual está a viver fisi-
camente aquele momento é cada vez maior. 
Em 2009, quando comecei a definir o tema de O 
Espectador Espantado, o espanto cinematográfico locali-
zava-se no 3D digital, lançado mundialmente com pompa 
e circunstância com Avatar. Mas o espanto do presente 
está no cinema virtual, em vias de massificação. Como 
mostrar àqueles que nunca passaram por esta expe-
riência, o que é o cinema virtual? Vou tentar exemplificar. 

CINEMA SUBJECTIVO VIRTUAL: 
O ESPECTADOR-CÂMARA
No cinema virtual o espectador transforma-se em 
Homem-Câmara e é ele que determina o ponto de vista 
do filme que está ver: os olhos do espectador são os olhos 
da câmara e quando o corpo do espectador se move, a 
imagem do ecrã virtual também se move. Isto é possível 
porque em cima do ecrã está um pequeno sensor que 
capta os movimentos do espectador. A utopia do espelho 
do espectador no ecrã de O Espectador Espantado é 
substituída pela do Espectador-Criador de movimentos 
de câmara em tempo real. 
No caso do filme 360º VR VR Worlds: The Deep, o espec-
tador desce às profundezas do mar numa jaula. Primeiro, 
o maravilhamento: os peixes, as medusas, o fascínio pela 
fauna aquática. Esse espanto positivo cedo desaparece 
para dar lugar a um espanto negativo de medo e eventual 
terror:  quando aparece o tubarão a devorar as barras 
da jaula onde o espectador se encontra virtualmente, o 
pânico instala-se. O grau de medo depende do envol-
vimento do espectador. No meu caso, não consegui 
convencer o meu cérebro de que o tubarão virtual, que 
circulava ameaçadoramente à minha volta, não era real, 
o meu corpo reagia como se o fosse. O cérebro resistia 
aos meus comandos, provocando uma fractura entre o 
meu eu e o meu corpo. Tive medo real do tubarão virtual, 
não houve forma de resistir a essa emoção visceral. Não 
havia dúvidas para o meu corpo da ameaça do tubarão, 

©  E D G A R  P Ê R A

Cinema Visceral 
e Cinema Virtual

CINE-COSMOS
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Imagens do filme Visões Virtuais (work in progress), com 
Marina Albuquerque e Ana Bustorff, a ser exibido 17 de 
Dezembro na retrospectiva dedicada a Edgar Pêra, em 
Serralves. O filme faz parte do projecto Fora de Órbita - 
continuação de O Espectador Espantado.

e à medida que as barras da minha jaula protectora iam 
sendo arrancadas pelos milhares de dentes do tubarão, 
o terror ia aumentando (apesar de eu dissimular essas 
emoções dos outros que me circundavam - os espec-
tadores de um espectador virtual). A sensação de 
presença física do espectador no espaço virtual deste 
tipo de cinema faz com que se esbatam as fronteiras 
entre plateia e ecrã (sendo que no caso do filme 360 VR 
3D The Deep o espectador está de pé). 

ISOLAMENTO SENSORIAL: 
O CORPO FANTASMA DO ESPECTADOR 
NO CINEMA VIRTUAL.
Claro que existem momentos em que o espectador 
2D/3D, de cinema com ecrã externo, se esquece de que 
está a ver um filme, para poder usufruir emocionalmente 
da narrativa, mas não precisa de fazer grande esforço 
para terminar essa suspensão da descrença (no caso 
dos filmes de terror, porém, há espectadores que têm 
dificuldade em não reagir visceralmente às imagens, mas 
isso não quer dizer que acreditem na realidade daquelas 
imagens). No cinema virtual o esforço do espectador para 
convencer o corpo de que o que está a presenciar não é 
real é muito maior. O espectador poder movimentar-se 
num raio de 360º cria a ilusão de que o ecrã está por todo 
o lado. As imagens cercam-no. Ao cortar outras formas de 
informação visual e sonora, o nosso corpo desaparece, 
deixamos de ver os nossos braços, o tronco, as pernas...  O 
tubarão convive no nosso espaço, porque fomos privados 
do espaço físico que nos rodeava. Não é apenas um 
isolamento sensorial, é  a substituição da informação que 
é transmitida aos sistemas de percepção auditiva e visual. 
O tempo e o espaço virtual são processados pelos órgãos 
dos sentidos como reais, porque o espectador não tem 
outra fonte de informação. 

UTOPIA VIRTUAL. 
Em certos jogos virtuais há correspondência entre os 
movimentos do nosso corpo e a imagem que estamos 
a ver. No jogo 360º VR 3D VR Worlds: London Heist, por 
exemplo, quando um personagem pede ao jogador-
-espectador que lhe passe uma lata de refrigerante, 
este estende a sua mão real para pegar um refrigerante 
virtual, e um simulacro do seu braço aparece a segurar o 
refrigerante. Depois basta ao espectador-jogador mimar 
o gesto de atirar a lata, que esta vai parar às mãos do 
condutor virtual. Já quando se está a ver The Deep, o 
corpo do espectador desaparece, não há uma corres-
pondência entre o corpo físico do espectador e um 
corpo virtual. O espectador é um fantasma sem corpo 
que vai descendo numa jaula, até que o tubarão começa 
a destruir as barras da jaula e o espectador deixa de se 
sentir um fantasma subaquático para se transformar 
num ser real imaginário que pode sofrer efectivamente 
um ataque de um tubarão. O eu envia uma mensagem 
ao cérebro a dizer que nada daquilo é real, mas o corpo 
reage como se a ameaça fosse real. É um fantasma que 
reage como se tivesse um corpo físico – o espectador 
pode ter um ataque de coração frente ao tubarão virtual. 
No cinema virtual perdemos os nossos corpos, o nosso 
cérebro é manipulado, entregamo-nos a um universo 
perceptual que substitui por completo o mundo que nos 
rodeia. Estamos no princípio de uma nova entidade que 
gradualmente substituirá a nossa realidade. Resta saber 
qual o papel da imaginação nessas novas artes, como 
tornar o espectador de novo consciente do seu corpo. 
Como serão os filmes virtuais (3D 360º) auto-reflexivos? 
Como farão o espectador pensar para além da ilusão? 
Como espantar o espectador manipulador cine-alfabeti-
zado? São estas algumas das pistas que pretendo seguir 
no futuro. 

No cinema virtual 
perdemos os nossos 
corpos, o nosso 
cérebro é manipulado, 
entregamo-nos a um 
universo perceptual que 
substitui por completo o 
mundo que nos rodeia
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The Devil in Disguise:
Apropriações, 
Ambiguidades e Ritual 
em Scorpio Rising

MAGICK 
De Crowley, Anger abraça por completo a ideia de magick 
(escrito com k, para o diferenciar da mera arte do espec-
táculo). Matthew Hughes define magick como sendo 
“uma disciplina espiritual na qual o indivíduo, através de 
uma prática cerimonial, participa numa demanda ontoló-
gica para uma expansão da consciência; como o uso de 
certas drogas, disciplinas meditacionais, yoga, etc.”
Anger transforma o visionamento de Scorpio Rising 
numa experiência cerimonial e ritualística, através 
da qual “impõe na mente dos espectadores uma 
realidade alternativa”, e transporta a audiência para 
um lugar de meditação, com o objectivo de atingir a 
consciousness-awareness.

Assim como seria repetido em Invocation of My Demon 
Brother (1969) e em Lucifer Rising (1972), as acções 
realizadas pelas personagens carregam este aspecto 
ritualístico. O acto de vestir, que pode ser visto, facilmente, 
como parte de um ritual, é lento e ocupa uma grande 
parte do filme; a câmara capta o corpo dos motociclistas 
recortado no quadro, espelhando o desejo homoerótico 
de Anger por eles. Se nos outros dois filmes é apontado 
directamente o desejo pelo ocultismo e por iluminações, 
trazidas pelas drogas psicadélicas e pelas visões ‘mági-
ckas’ que remetiam à mitologia egípcia, entre outros 
símbolos, aqui o aspecto ritual encontra-se na necessi-
dade de mudar o significado das imagens e em conduzir 
o espectador por uma experiência que modifique a sua 
consciência e abra a sua mente para novas possibilidades.

Profundamente influenciado 
por grupos alternativos ligados 
ao ocultismo e ao esoterismo, 
principalmente pelo ocultista britânico 
Aleister Crowley (1875-1947), Kenneth 
Anger, que havia realizado curtas-
metragens entre os anos 1940 e 1960 
e regressava aos Estados Unidos após 
um longo período de residência na 
França, realizou uma obra visionária 
que se tornaria um marco no cinema 
de vanguarda norte-americano: 
Scorpio Rising (1964). Com esse filme, 
Anger é creditado pela “invenção 
informal do vídeo musical” e sua 
influência se seguiu ao longo de toda a 
história do cinema.
Para compreender a profundidade 
temática e as diversas inquietações 
que movem o filme é preciso focar os 
conjuntos de signos explorados por 
Anger, fazendo uma análise de cada 
um deles.
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Kenneth Anger no set de Scorpio Rising

O acto de vestir como 
parte de um ritual - lento e 

ocupando parte do filme

Hughes, na sua tese sobre o cinema de Anger, no 
contexto das transformações dos anos 1960, observa a 
tradição de um grupo de realizadores:
Anger fazia parte de uma tradição boémia americana 
visionária do pós-guerra que, ao invés de advogar uma 
mudança política programática, optava pela propagação 
de uma revolução, um protesto expressivo de cons-
ciência utópica; uma forma de anarquismo romântico 
espiritualmente modelado. (HUGHES, 2011, p. 16)
Esta postura anárquica toma forma no filme à medida que 
o realizador se propõe a investigar e subverter uma série 
de signos da cultura norte-americana, bem como o quoti-
diano de um grupo marginalizado, que protagoniza a obra.

VOYEUR
Nos seus 28 minutos de duração, Scorpio Rising 
transporta o espectador numa viagem voyeurística de 
descoberta de um grupo de motards e dos seus rituais, 
ao som de músicas rock, que pontuam o filme nas suas 
treze partes.
A relação do olhar de Anger e dos espectadores com os 
homens retratados é uma relação erótica entre quem 
observa e quem é observado; Anger consegue-o através 
do olhar da câmara. O erotismo desses ‘homens-macho’, 
e da obra em geral, é-nos transmitido, não apenas pelos 
corpos semi-nus, mas também por outros elementos 
fílmicos vários, como as composições (sem dúvida 
irónicas) entre imagens preexistentes e icónicas da pop 
culture, as comics cheias de duplos sentidos e mensa-
gens subliminares, a comparação dos ‘heróis’ moto-
queiros com os sex symbols do cinema popular, Marlon 
Brando e James Dean…
Laura Mulvey, no seu texto “Prazer Visual e Cinema 
Narrativo”, analisa o conceito de escopofilia, explorado 
por Freud, em que o acto de olhar em si é percebido 
como uma fonte de prazer, em que as pessoas obser-
vadas são tomadas por objecto, satisfazendo o obser-
vador, este último numa posição activa e controladora.
Mulvey tece a sua tese tendo em vista a ideia de que o 
cinema é um local de convenções do olhar, em que o 
espectador tem “a ilusão de um rápido espionar num 
mundo privado”. E isso é possível ver em Scorpio Rising: 
tal relação de observador e observado estilhaça-se em 
diferentes modulações de subjectividade, envolvendo 
desde o ponto de vista da moto e dos motoqueiros, à 
perspectiva do realizador com relação às cenas e até 
mesmo ao ponto de vista do próprio espectador, que 
acaba por incorporar essas subjectividades na sua, e 
participa no jogo voyeurístico.
Nisso, o filme de Anger foge à “impressão de realidade”1 

criada no cinema clássico, em que o espectador é colo-
cado diante de uma narrativa em que a forma do filme é 
construída de modo a ser invisível ao seu olhar, fazendo-o 
participar de forma passiva das imagens. Em vez disso, 
Scorpio Rising surge como uma experiência em que o 
espectador actua activamente no jogo das imagens, 
trazendo a sua própria subjectividade para o acto de ver.

1 Conceito desenvolvido por Christian Metz na sua obra “A 
Significação no Cinema” (1968), na qual aponta no cinema narrativo 
clássico a construção de uma ilusão que faz o espectador ver no filme 
uma representação da realidade.
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Os “rebeldes”: Scorpio e Jesus Cristo

APROPRIAÇÕES
Anger desenvolve uma reordenação de símbolos, ao 
utilizar, por exemplo, expressões artísticas que partam 
de pontos de vista heterossexuais de modo a que sejam 
incorporadas no imaginário da cultura gay. E é com essa 
reordenação em mente que Juan A. Suarez nota:
O uso de músicas pop românticas no filme exemplifica 
a mudança nos significados populares. Embora muitas 
destas músicas sejam interpretadas por homens, e 
os alvos implícitos sejam mulheres, são editadas para 
erotizar imagens masculinas, uma justaposição que 
contradiz o romance heterossexual da letra. (SUAREZ, 
2002, p. 129)
A cultura dos gangues de motoqueiros, ao ser apro-
priada pela comunidade gay, serve para empoderar 
um grupo que até aí era marcado pelo estereótipo de 
vulnerabilidade e de fragilidade emocional e psicológica. 
A referência estética que representava os gays na altura 
do pós-guerra, e que já assim era há pelo menos meio 
século, era a Grécia Antiga, aquela em que os rapazes 
eram muito jovens e andróginos, sublinhando a noção de 
que eram frágeis e delicados. Exemplo disso é o corpo 
de obra fotográfica do alemão Wilhelm Von Gloeden 
(1856–1931).
Com a apropriação da indumentária dos motoqueiros 
e dos seus modos mais masculinizados e viris, a visão 
dos homossexuais que Scorpio Rising nos dá aproxima-
-se mais das graphic erotic novels (como ‘Kake’), do 
artista Touko Laaksonen (também conhecido por Tom 
of Finland), onde a simbologia fascista e o fetiche pelos 
motoqueiros, lenhadores, soldados e marinheiros são 
omnipresentes.
Essa estética máscula, imponente e perigosa representa 
uma poderosa surpresa para a cultura da época, ao criar 
uma (nova) possibilidade de olhar para esse grupo, tão 
marginalizado, ao introduzir uma observação homoeró-
tica em símbolos da masculinidade já muito difundidos 
pelos media, como Brando e Dean.

AMBIGUIDADES
Motivado pelo contexto de reflexão do experimentalismo 
americano a respeito de novas linguagens cinematográ-
ficas e de filosofias esotéricas, como as formuladas por 
Crowley, Anger lançou em Scorpio Rising um conjunto 
de provocações, quer no âmbito da forma, quer nas 
convenções morais da sociedade.
Para tal, a obra trabalha uma série de ambiguidades 
temáticas ao longo da sua (ainda assim) curta duração. O 
filme encontra-se na fronteira entre a ficção e o docu-
mentário, estabelecendo novas maneiras de narrar no 
cinema, bem como propondo uma relação ensaística e 
reflexiva com a imagem de cinema através da colagem e 
da montagem intelectual.
A ambiguidade entre ambas as formas (ficcional e 
documental) é facilmente notada na relação entre os 
rapazes — questionando se são actores representando 
personagens ou pessoas vivendo o seu quotidiano — e a 
câmara. Se por um lado a ordem do filme caminha para 
um registo em que a câmara se coloca como disposi-
tivo invisível, criador de imagens que se justapõem na 
montagem de forma narrativa, por outro, é estabelecida 
uma relação dos rapazes com a câmara, uma vez que 
eles posam diante dela, como modelos.
Na sequência em que os motoqueiros saem à rua e cami-
nham para o ritual iniciático que irá acontecer durante a 
música seguinte, o que se ouve é He’s a Rebel (dos The 
Crystals), cuja letra descreve a paixão de uma mulher por 
um ‘outsider’, que nunca será aceite pela comunidade 
por ser visto como um pária. Em paralelo com a cami-
nhada do motard, surge a caminhada de Jesus Cristo 
(protagonizado por Nelson Leigh), no filme religioso 
The Living Bible: Last Journey to Jerusalem (1952), ao 
som da música. Ao colocar Cristo como um rebelde, tal 
como os motoqueiros, Kenneth Anger traz a figura  de 
Jesus para o plano mundano. Pela profanação desses 
símbolos, cria-se um cinema em que todas as imagens 
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Scorpio e James Dean
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dançam numa festa onde a religião e o rock, o profano e o 
sagrado, se juntam como signos deslocados do seu lugar 
comum para integrar uma estrutura única: o filme.
Na cena em que Scorpio, o personagem principal (inter-
pretado por Bruce Byron), cheira um pó branco, identifi-
cado por Anger como metanfetaminas, o ritmo da edição 
torna-se mais acelerado e mais lúdico, juntando o movi-
mento de uma moto de brinquedo às imagens de filmes 
e do próprio personagem que, mais perturbado, brinca 
com uma arma, fingindo disparar em símbolos judaicos e 
cristãos. A forma é movida pela temática e vice-versa.
Nesse confronto com os signos e o seu lugar moral na 
sociedade, a violência surge como uma sugestão de 
algo possivelmente eminente, mas num tom lúdico, 
referenciando as armas como parte de uma indumen-
tária característica dos heróis (e bandidos) do cinema, 
incorporando no filme um conjunto de ‘citações’ de 
outras obras cinematográficas, e de astros do cinema, 
para traçar um paralelo entre os motoqueiros à margem 
da sociedade que a câmara acompanha e as representa-
ções no cinema de tipos semelhantes a eles, bem como 
a ambiguidade moral que elas implicam.
Se por um lado a rebeldia e as atitudes contestadoras e 
violentas dos motards servem para criar um imaginário 
sensual para o cinema, filmes como The Wild One e 
Rebel Without a Cause servem para retratar o quotidiano 
desses grupos e discutir as suas motivações e as conse-
quências de suas atitudes.
Ao mesmo tempo em que Anger elogia o glamour do 
modo de vida dos motoqueiros e faz deles um objeto 
de (seu) fetiche nas cenas iniciais, também aponta as 
suas consequências fatais, na cena em que um acidente 
de moto interrompe a diversão dos motoqueiros e o 
discurso de Scorpio, dando um final brusco ao filme.

RITUAIS
Tal como noutros vídeos musicais, em Scorpio Rising 
o plano é um recorte de espaço e tempo o mais curto 
possível, de modo a que sirva como parte de uma estru-
tura maior. A montagem dá-se num ritmo frenético, na 
alternância entre as imagens filmadas dos motociclistas e 
trechos de filmes, bem como ‘histórias em quadradinhos’. 
Anger recorre à montagem intelectual de Eisenstein ao 
unir imagens em contextos diferentes para traçar para-
lelos que permitam a reflexão crítica de uma situação, e 
vendo o seu trabalho, nas palavras de Hughes, “como um 
instrumento utópico de expansão da consciência”.
Assim como Aleister Crowley, através das suas propostas 
espirito-filosóficas, reuniu interessados em subverter a 
ordem moral do imaginário americano ligado à cultura 

judaico-cristã, Kenneth Anger procurou fazer do seu 
cinema um meio de criar novas relações com a reali-
dade. O seu trabalho sofreu perseguição e censura, ao 
mesmo tempo que foi enormemente reconhecido por 
cineastas de diversas vertentes artísticas ao longo dos 
anos, de Martin Scorsese a Nicolas Winding Refn, espa-
lhando a ideia de cinema como uma experiência dos 
sentidos que demanda uma quebra em padrões pré-
-estabelecidos e coloca o espectador, tal como as inter-
venções mágickas de Crowley, numa posição desperta e 
activa, deixando de lado a atitude meramente passiva de 
receptor de imagens.



12

ENSAIO
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Candeias, o marginal

Paulo Emílio Salles Gomes dedicou, em 1973, uma 
resenha ao curta-metragem Zézero. Nela identificava 
algumas linhas de força: emanações de certo anar-
quismo, uma “crua desesperança”, e, pesem as inusi-
tadas cenas de sexo, um antídoto contra a pornografia 
então reinante. Reconhece em Candeias um “artista 
original e profundo”.
Difícil entender a incapacidade da crítica contempo-
rânea de se aproximar dos filmes de Candeias. Premiado 
no Brasil em 1967 e 71, com A margem e A herança, 
logrou conquistar com Aopção, o Leopardo de Bronze 
no Festival de Locarno (Suíça), em 1982.
Mesmo o movimento que hoje promove a valorização 
do assim chamado Cinema Marginal dedica-lhe papel 
secundário, a julgar pela mínima bibliografia. É provável 
que o insuspeito crítico Jairo Ferreira, autor de Cinema 
de invenção, tenha acertado quando o classificou 
de “marginal entre marginais”. A permanência de tal 
situação, no entanto, depõe contra o sistema que vem 
regendo esse movimento de reavaliação, enquanto 
projeta uma luz inusitada sobre a obra de Candeias, 
revelando uma esfinge a desafiar nossa análise.
Ozualdo Candeias surgiu em 1967 com um filme ines-
perado, feito com um mínimo de recursos: A margem. 
Vivíamos um tempo de radicalização política e o filme 
apareceu como um libelo poético sobre os deserdados 
da sociedade urbana. O título da obra continha o germe 
do movimento que só se firmaria depois.
Duas personagens monopolizam os fios do enredo 
desse filme: um louco manso e uma noiva negra, aban-
donada no altar. Na favela em que vivem, à margem do 
rio Tietê, que cruza São Paulo, compartilham seu infor-
túnio com um janota maltrapilho. O destino inelutável 
acabará por reuni-los na grande barca de Caronte que 
os transporta desta vida, em que esperam encontrar a 

Num cinema que dispõe de 
um repertório ainda reduzido 
de obras relevantes como o 
brasileiro, chama a atenção 
a indiferença da crítica e da 
universidade para com a obra 
impressionante de Ozualdo 
R. Candeias (1922-2007). É 
possivelmente o último dos 
grandes nomes que continua 
território a ser explorado.
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redenção. Uma sincera compaixão pelas personagens 
e um forte acento metafísico dão ao filme um tom de 
iconoclastia doce. Que ninguém se engane: esta doçura 
não irá durar.
Mais próximo de seu universo de predileção, pela 
vertente do regionalismo, o segundo grande filme de 
Candeias foi Meu nome é Tonho (1969).  Filme de gênero, 
aclimata o faroeste italiano, então em plena força comer-
cial, ao sertão do sul/sudeste do Brasil.
Um investimento mínimo possibilita cuidados na 
produção: Paulinho Nogueira é contratado para criar a 
música; Peter Overback, na fotografia, torna-se respon-
sável por uma câmera ágil e sempre bem posicionada; 
Bibi Vogel, manequim de sucesso e atriz em ascensão, 
surge como principal figura feminina.
Anos 1920, lugar incerto do sertão, o bando de Manelão 
apavora. O nome recorrente evoca o bandido da infância 
de Candeias, cuja recriação tanto pode retratá-lo pode-
roso, vaidoso, cruel e inconsequente, o Manelão de Meu 
nome é Tonho, quanto um pobre coitado, preso a uma 
dívida contraída junto a um proprietário, para tratamento 
de uma doença venérea, caso de Manelão, o caçador de 
orelhas (1982).
O Manelão de Meu nome é Tonho age com discerni-
mento criminoso: invade o cartório, pergunta ao escrivão 
se determinadas pessoas tinham escritura de posse de 
suas fazendas. Diante da negativa, proclama sorrindo 
“então as terras são minhas”. Com seu bando, assalta 
aquelas fazendas, mata os seus donos, rapta meninas 
e moças, apropria-se de móveis e gado. Tudo execu-
tado entre risos bestiais. O único componente humano 
parece reservado a um dos bandidos que se aplica em 
cumprir rapidamente o dever de exterminar, na defesa 
do princípio de que a morte cai melhor quanto mais 
rápida, para a vítima não sofrer.
Nesse mundo primitivo e masculino, de corridas de 
cavalos, de humilhações e escárnio, amor e sexo estão 
ainda separados. O amor está reservado para a bela 
prostituta, interpretada por Bibi Vogel, que desperta a 
consciência de Tonho, pela insinuação do incesto que 
involuntariamente acabam de praticar. O sexo ocorre 
num encontro fortuito de viajantes numa estrada. O 
garanhão de um cobiça a égua do outro. Apeiam ambos 
e se comprazem com o espetáculo proporcionado pelo 
instinto animal.
Nessa fronteira do humano e do animal, as personagens 
não têm nomes, pois não possuem identidade: Mineiro, 
Gaúcho, Risonho, são na verdade nomes de bichos.
A cruel vingança de Tonho, no entanto, não é deflagrada 
pela consciência dos males infligidos à sua família pelo 
bando de Manelão. Surge como reação à intimidação 
dos jagunços que o interpelam como o “babaca” que os 
frustrou ao ganhar a corrida de cavalos. Entre risadas de 
escárnio, estabelece-se uma fuzilaria em que são exter-
minados todos os jagunços, bem ao estilo do exagerado 
faroeste italiano.
Tonho busca o resto do bando na cidade. Obriga-os 
a dançarem uns com os outros e a tirarem as calças. 
Mata-os implacavelmente. Num duelo assimétrico, em 
que Tonho ataca montando seu cavalo, Manelão, a pé, 

Aopção ou as rosas da estrada 
(1982), Leopardo de Bronze no 

Festival de Locarno (Suíça)

Ozualdo 
R. Candeias
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acaba morto. A moça prostituta se sente finalmente 
livre do jugo do bandido, e reconhece em Tonho o seu 
salvador. Procura por ele, mas este foge da irmã, agora 
ciente da revelação do tabu do incesto. O drama de 
Tonho é, pois, a conquista da dimensão humana pela 
absorção do padrão cultural. Evolução de um compor-
tamento puramente animal, instintivo, para outro, 
lastreado na consciência moral.
A herança (1971) é uma adaptação muito particular do 
Hamlet, de Shakespeare. Candeias considera o drama 
de Hamlet insuficiente. E altera radicalmente o seu 
desfecho: quando Fórtimbras, vestido de cowboy, chega 
ao teatro da batalha em que sucumbiram o fazendeiro-
-rei, o príncipe-herdeiro e a rainha-mãe, depara-se com 
uma carta-testamento (alusão a Getúlio Vargas, pai dos 
pobres?) em que o herdeiro (Davi Cardoso) explicita seu 
desejo de que suas terras “sejam entregues àqueles que 
nela trabalham e nela nasceram”. Fórtimbras (o cantor 
Agnaldo Rayol), contrariado no seu interesse sucessório, 
ruge como um leão, e parte furioso. Os rostos sulcados 
dos camponeses revelam surpresa com tal desfecho. E, 
respeitosamente, recolhem o corpo do filho do fazen-
deiro numa carreta e demandam o cemitério.
Nessa tradução de Elsenor para o Fazendão houve 
redução deliberada da dimensão metafísica e existencial 
para compensar a ênfase no político. Uma caveira de 
boi substitui a caveira de um presumido homem ilustre. 

Ouve-se na trilha um arremedo de “to be or not to be”, 
sem qualquer reverência ao dito célebre. A humana 
condição reduzida ao animal.
Numa operação premonitória, Candeias transforma em 
negros Ofélia e seu irmão Laertes. A aposta no multicul-
turalismo, antes da moda internacional, permite ainda 
a Candeias tratar da loucura de Ofélia, numa chave 
poética. O bebê que ela nina é na verdade um cacho de 
bananas embrulhado em xale de criança.
A recusa do texto de Shakespeare corresponde 
à negação da fala no filme. Esta é substituída por 
grunhidos e ruídos. Uma grande exceção: Candeias de 
tanto insistir com moda de viola na trilha musical acaba 
capitulando diante da harmonia dos versos de Fernando 
Lona na cena circense em que, a pedido de Hamlet, os 
saltimbancos proclamam o libelo contra o tio-fazen-
deiro-usurpador. Embora cantada, ou exatamente por 
isso, a palavra vence, nesse momento.
Algumas cópias de A herança circularam com legendas, 
por imposição dos exibidores. Apesar disso, elas foram em 
número reduzido, reproduzindo trechos da peça, adap-
tados à linguagem corrente. Eis como ficou o desabafo do 
herdeiro-moribundo, lido numa legenda: “deve haver mais 
coisa entre o céu e terra que a nossa já estúpida filosofia”.
Em A herança, Candeias rejeita o sistema de valores 
predominante. Para ele, a literatura e a alta cultura atuam 
na manutenção dos privilégios de classe, por meio de 
expedientes como o direito à herança.

Ozualdo Candeias surgiu em 1967 com um filme 
inesperado, feito com um mínimo de recursos: A margem. 
Vivíamos um tempo de radicalização política e o filme 
apareceu como um libelo poético sobre os deserdados 
da sociedade urbana
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A BUSCA DE CANDINHO
Candinho é um idiota, débil em tudo, que não fala, e, 
como se não bastasse, manca. Como a personagem 
interpretada por Bentinho em A margem, procura por 
algo indefinido, uma integridade jamais alcançada, uma 
nostalgia de pureza. Por isso, abandona o seu meio rural 
para buscar o messias, do qual possui um santinho, com 
sua imagem.
Chega à grande cidade, lugar de vícios e degradação. Não 
encontra o seu messias em nenhuma igreja de nenhuma 
religião. Depara-se em seu caminho com deserdados 
da razão e da fortuna: uma boliviana, cujo bebê é uma 
boneca, com a qual compartilha um prato de comida, 
feito de uma lata de filme resgatada do lixo, e um índio 
penosamente aculturado, que, graças a uma fantasia 
feliz, faz de um reles tijolo o seu rádio de pilha.
Estes e outros tipos bizarros protagonizam situações 
grotescas em que um sexo apressado já não guarda 
qualquer possibilidade de ensejar o amor. A mulher 
se prostitui para alimentar a família que mora na rua, 
composta de duas crianças e de um pai alienado. Pratica 
um sexo rústico e mercantilizado, em que não cabe 
idealização ou prazer. Numa das cenas mais chocantes 
desse filme implacável, essa mulher, após o coito, limpa 
o seu sexo com um jornal francês. Poucas vezes se viu 
cena tão contundente em seu desprezo pela cultura 
estrangeira.
Após vivenciar sucessivas experiências de frustração, 
finalmente chega o momento culminante para Candinho, 
o seu encontro com o Cristo, anunciado na trilha sonora 
com o Jesus, alegria dos homens, de Bach. Esse messias, 
que se assemelha ao retrato do ícone é na verdade 
um indiferente ao sofrimento dos pobres e aflitos. Para 
desapontamento de Candinho, o comportamento do 
Cristo revela uma intimidade com os poderosos a que 
não faltam servidão e cumplicidade.
Candinho rasga o santinho e vaga sem rumo pela peri-
feria até encontrar uma cruz na qual se pendurou uma 
metralhadora. Esta retém a sua atenção e a da boliviana. 
Ouvem-se ruídos de tiros de repetição. Anúncio da 
revolução?.
Arriscado sugerir uma filiação estética numa obra que 
renega qualquer sentimento de pertinência, mas o Cristo 
pervertido de O Candinho parece ter saído de A idade do 
ouro, do Buñuel anticlerical, antiburguês.

GRAU ZERO DA POLÍTICA
Zézero é um caipira na miséria. Seduzido pela sereia 
da mídia, envolta em fitas de celuloide e exibindo 
manchetes de jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, 
propaganda de rádio e fotografias de beldades, decide 
arriscar a sorte na cidade grande. Nem bem chega é arre-
gimentado para trabalhar na construção civil.
Morando em barraco dentro da obra, vive tensas rela-
ções no trabalho e no sexo. No dia do pagamento 
do salário miserável, observa o comportamento dos 
capangas do patrão a ameaçar os peões com armas e 
rosnar de cães de fila (as metáforas de Candeias são 
cruas e diretas). Procura prostitutas de arrabalde com as 
quais se entende mal. Por meio de cartas escritas por um 
colega semiletrado dá notícia à família de sua situação. 
Influenciado pelo meio, acompanha partidas de futebol 
pelo rádio e o resultado da loteria esportiva. Como os 
outros peões, hesita em investir no Baú da Felicidade ou 
na loteca. Tenta a segunda e ganha uma bolada. Compra 
um carrão e presentes, tudo conforme manda o figu-
rino do consumo. Chega buzinando de alegria na sua 
casinha miserável e procura a família. Encontra o lugar 
abandonado. Uma moda de viola informa que estão 
todos mortos enterrados. Depara-se com a tosca sereia 
e pergunta: “Agora, que faço com o meu dinheiro?” A 
resposta não poderia ser mais chula.
Nesta parábola sobre a falácia da mídia e a exploração 
sórdida dos precários trabalhadores rurais e urbanos, 
constrói-se uma implacável crítica do milagre econômico 
do regime militar. A condenação de Candeias é dupla: pelo 
viés moral e político. Contra o artificialismo da situação, 
as promessas, ilusão e engodo dos poderosos mancomu-
nados. Contra a corrupção do sistema social.
Para tornar o prato ainda mais indigesto, Candeias adota a 
feiúra deliberada como mais uma ferramenta de agressão 
à estética burguesa. Aqui não há lugar para o belo.
Intransigente, contundente, distante seja dos meca-
nismos de bajulação da crítica e do público, seja da politi-
cagem da classe cinematográfica, Candeias construiu um 
caminho solitário à margem das correntes dominantes. 
Se às vezes foi reconhecido pela crítica (prêmios nacio-
nais e internacionais) ou por organismos governamentais 
(Instituto Nacional do Cinema/Embrafilme, Secretarias 
da Cultura) tal fato só demonstra que nós – o seu meio – 
temos plena consciência do seu valor. Quanto à recíproca, 
alguém poderia dizer que é verdadeira?

Zézero, implacável crítica 
do milagre económico do 
regime militar
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El Conde Drácula (1970), sendo um dos objectos mais 
convencionais da vasta filmografia de Jesus Franco, é um 
surpreendente ponto de partida para tão radical reflexão 
sobre a forma cinematográfica e o seu poder como a que 
Cuadecuc, vampir (1971) empreende. Portabella identifica 
e recolhe os elementos chave que definem o cinema de 
Franco e reconfigura-os num novo filme, num exercício 
que tem tanto de reverência como de intransigência, 
demonstrando uma maturidade ao nível de muito poucos. 
Partindo de uma visão de conjunto, reconhece repetições 
definidoras através da “imersão na obra completa de 
Franco” pois só através da “exposição ao seu desenvol-
vimento artístico e psicológico total ao longo do tempo 
(…) se poderão compreender os temas e a linguagem 
peculiares do seu trabalho”, o que permite reconfigurar, 
de uma forma também ela autoral, “certas caracterís-
ticas estilísticas recorrentes, que funcionam como a sua 
assinatura”1 e que serão fundamentais para o posterior 
trabalho de subtração no qual se funda o essencial da 
proposta de Portabella. É através deste processo imersivo 
que o cineasta underground catalão ergue uma abstração 
tortuosa através da qual a obra original é depurada e as 
sombras formadoras do cinema se revelam; não sendo 
um filme de Franco, é certamente um filme sobre ele.
A imposição da necessidade de coerência é dificilmente 
compatível com uma filmografia tão extensa e com uma 
urgência tão orgulhosamente transversal ao modus 
operandi do autor, sendo que o esforço suplementar 
exigido na descodificação confere rigor a um percurso 
artístico tantas vezes descartado como menor. Entender 
o absurdo como mera lacuna estrutural é uma inter-
pretação limitada, pois este é muitas vezes intencional 
e faz parte de uma identidade própria que requer um 
elevado nível de participação do espectador que tem 
de “trabalhar arduamente para “completar a imagem” 
e para escutar através da música, que serve frequen-
temente de contraponto àquilo que está a suceder no 
enquadramento.”2 Quando lidos à luz das fórmulas mais 
clássicas da narrativa cinematográfica, estes desníveis 
reforçam o carácter hermético que permeia muito dos 
seus filmes, uma análise que descura aquilo que nos 
parece ser a busca de uma essência remota, presente 
no cinema dos primórdios e assente na “relação entre 
a autoridade aparentemente científica da reprodução 
da realidade e a inquietude da imagem espectral, uma 

1  HAWKINS, Joan. (2000). Cutting Edge - Art-Horror and the Horrific 
Avant-garde: University of Minnesota p.90

2  idem p.97

herança das experiências ópticas mais embrionárias e 
da tradição espiritualista.”3 A obsessão com o universo 
do fantástico aponta de igual forma para essa natu-
reza espectral da imagem, promovendo o encontro e 
a diluição das duas dimensões acima mencionadas e 
contrariando a ideia da divisão entre as visões de Méliès 
e Lumière como divergências fundadoras.
A mitologia vampírica, e em particular a sua figura central, 
representam a face mais evidente do esforço primordial de 
“captura e projeção das imagens assombradas dos vivos”4, 
que se articula intimamente com o cinema enquanto 
processo que conserva a sua aura mágica, como sugestão 
de uma presença “que atravessa as fronteiras entre o 
corpóreo e o espectral.”5 Esta abstração do vampiro, em 
que o carácter interdito da figura contribui para a sua 
despersonalização, conduz igualmente à abstração do 
mito, criando “uma série de espaços tortuosos em que 
as sombras projectadas (…) são aquilo que o espectador 
realmente vê, (…) resultando ainda mais aterradoras que 
o próprio filme original” de que Portabella parte. O exer-
cício radical de depuração da linguagem anima um terror 
anónimo e descarnado, mais próximo da “essência da 
narrativa”, do seu “esqueleto mais primitivo”6, evidente nas 
imagens dos processos de filmagem, que não se ficam 
aqui pela mera categoria subsidiária de making of, mas que 
penetram muito mais profundamente na obra de que se 
alimenta e que reconverte circularmente numa dinâmica 
de hipnótica confusão. A “atmosfera maligna” resulta da 
contradição permanente que procura “evitar a mimese 
do que o espectador observa” e que passa por “prescindir 
precisamente do diálogo e dos elementos mais comuns 
do cinema de terror”, o que potencia a sua singularidade, 
isolando os elementos que constituem o deslumbra-
mento e aumentando a complexidade das ferramentas 
necessárias para a sua descodificação. Se o silêncio da 
fotografia foi muitas vezes encarado como ”agente de 
limitação por ausência”, surge aqui como essencial para 
um processo libertador, pelo desembaraçar da necessi-
dade da “conexão ao movimento no espaço”7. Mais que 
simplesmente um making of, Cuadecuc, vampir é um filme 
que se alimenta de outro filme, respeitando cuidadosa-
mente a sua decrépita ressonância, reforçando a natureza 
maligna da entidade que disseca e as base sobrenaturais 
da imagem cinematográfica através da subtração radical.
O corpóreo e o espectral degladiam-se numa movimen-
tação orgânica criada “pelo alteração e fusão de manchas 
negras no ecrã branco”, cujas intensidades variáveis 
contribuem para uma genealogia da inclassificabilidade, 
“formando-se e reformando-se, nunca se concretizando 
o tempo suficiente para serem interpretadas”8 como 

3  ABBOT, Stacey. (2007). Celluloid Vampires - Life After Death in the 
Modern World: University of Texas Press p.48

4  idem p.52

5  idem p.53

6  [em linha] https://neokunst.wordpress.com/2013/06/15/analisis-
filmico-cuadecuc-vampir/

7  [em linha] https://neokunst.wordpress.com/2013/06/15/analisis-
filmico-cuadecuc-vampir/

8  SUTTON, Damion. (2009). Photography, Cinema, Memory - The 
Crystal Image of Time: University of Minnesota Press p.193
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Assombro e Dissonância
A Mitologia Amplificada 
do Vampiro em Cuadecuc, 
Vampir
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um rosto, uma paisagem, ou qualquer outro elemento 
familiar. Aqui, o mito é indissociável do processo que o 
sustenta, surgindo a vampirização como a busca de uma 
origem comum, a extração da sensualidade e da vida que 
perpetua o enigma e que passa por “escolher o melhor, 
mantê-lo, torná-lo seu, reinventá-lo.”9 É a apropriação 
deste movimento inaugural que verdadeiramente revela 
o “mito da construção do terror, desde a sua gestação 
como uma pequena mentira que fabrica pesadelos.”10

A familiaridade da lenda é evocada recorrendo a pouco 
mais que os seus atributos esqueléticos, fundido-se 
o arqueológico e o vívido num único objecto que 
potencia o poético exagero do cadáver, como a criatura 
a que estão subordinados. Apesar de se alimentar dos 
elementos tipificados do género, estes são agora prati-
camente irreconhecíveis, pois a atmosfera sobrepõe-
-se à repetição inanimada das convenções da citação 
cinematográfica. Embora “se conte a mesma história nos 
mesmos cenários com os mesmos actores”, as ligações 
entre estes elementos operam por mera sugestão, afas-
tando-se cada vez mais da obra que a origina, onde se 
infiltra e que sabota, para originar um “vórtice calmante 
de anti-realidade”.11 Cuadecuc, vampir, ao ultrapassar 
esta obrigatoriedade, existe como fenómeno de pura 
sedução, “é nada mais do que electricidade.”12

Se o cinema de género recorreu às referências pré-
-existentes, como “cowboys solitários ou vampiros 
assassinos”, para introduzir subtilmente um subtexto 
político e um imaginário que escapasse à omnipresença 
vigilante de Franco (o ditador e não o cineasta) e que 
fosse tolerado pelo (seu) poder de forma a “dizer o indi-
zível”, Portabella leva este esforço a uma sua conclusão 

9  FERNÁNDEZ, Leny – Vampir-Cuadecuc (1970), de Pere 
Portabella. La Cinefilia No Es Patriota. 15.04.2009 [em linha] http://
lacinefilianoespatriota.blogspot.pt/2009/04/vampir-cuadecuc-de-
pere-portabella.html

10  idem

11  [em linha] https://culthorror.wordpress.com/2013/02/28/dracula-
reborn-vampir-cuadecuc/

12  ZIEMBA, Joseph A. – Cuadecuc, vampir (1971). Bleeding Skull! 
13.05.2013 [em linha] http://bleedingskull.com/cuadecuc-vampir-1971/ 

lógica, abstendo-se de intervir a um nível mais concreto 
e procurando aproximar-se do centro nevrálgico da mito-
logia vampírica, conseguindo desse modo comunicar 
o incomunicável. As múltiplas variáveis obtidas a partir 
da fractura primordial que procuramos aqui investigar 
contribuem para a formulação de um objecto híbrido, já 
que “ao mesmo tempo que desloca o som da imagem, 
recusa-se a separar ficção de documentário.” Se a figura 
do Conde Drácula se encontra atenuada ou diluída em 
Cuadecuc, vampir, “é a mistura do filme de Franco com o 
de Portabella que permite a sua mais sofisticada camada 
de significação.”13 O vampiro cinematográfico constitui-
-se assim como epítome de um arcaico e inalterado 
pesadelo, o território da essência do perigo.
Cuadecuc, vampir “mobiliza todas estas ressonâncias” 
para criar uma imagem do Generalíssimo Franco que, 
removida do contexto narrativo e histórico, remete para 
um “ditador alegórico, expondo as pistas de autorita-
rismo e sedução maléfica que subjaz à figura genérica.” 
Pairando fora de campo, sobrevive vagarosamente, com 
uma presença frágil que é a do olhar que reproduz a 
“violência política de uma forma muito mais poderosa 
ao tornar-se inteiramente invisível”14 mas que em última 
análise se devora até ao ponto final do vestígio. O ditador-
-cadáver arrasta-se como memória traumática e arqué-
tipo nacional, adiando a sua redundância, um “triste, 
perturbado e ineficaz vampiro que vive numa construção 
mental baseada no passado”15, um desdobramento 
psicótico de que procura escapar sem sucesso.

13  GALT, Rosalind – Mapping Catalonia in 1967: the Barcelona School in 
Global Context. Senses of Cinema, Issue 41. November 2006. [em linha] 
http://sensesofcinema.com/2006/feature-articles/barcelona-school/ 

14  GALT, Rosalind – Mapping Catalonia in 1967: the Barcelona School in 
Global Context. Senses of Cinema, Issue 41. November 2006. [em linha] 
http://sensesofcinema.com/2006/feature-articles/barcelona-school/

15  CIMA, Alessandro -  Cuadecuc, vampir: 1970 Spanish 
Underground  Dracula Film Shot as Attack on General Franco. 
Candlelight Stories 27.10.2011 [em linha] http://www.candlelightstories.
com/2011/10/27/cuadecuc-vampir-1970-spanish-underground-
dracula-film-shot-as-attack-on-general-franco

JESUS FRANCO 
Figura lendária do cinema 
série B, com um percurso 
prolífico e irregular, 
demonstrando sempre uma 
honesta devoção pela arte 
a que dedicou a vida. Tendo 
experimentado todos os 
subgéneros possíveis de 
exploitation, o seu nome 
é sinónimo de apaixonada 
mestria na imersão no lado 
mais marginal da imagem 
em movimento.

Filmografia seleccionada
Necronomicon (1968)
Venus In Furs (1969)
Vampyros Lesbos (1971)
A Virgin Among The Living 
Dead (1973)
Sadomania (1981)

PERE PORTABELLA
Referência maior da Escola 
de Barcelona, dono de um 
estilo muito vincado, denso 
mas elegante, marcado por 
um refinado questionamento 
das mais profundas tensões 
internas da linguagem 
cinematográfica. Político 
sem a tentação das 
compartimentações 
limitadoras, radical sem 
a necessidade de ser 
excessivo.

Filmografia seleccionada
Nocturne 29 (1968)
Cuadecuc, vampir (1971)
Umbracle (1970)
Playback (1970)
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UMA CIDADE ~ UMA DÉCADA ~ DOIS FILMES

WHAT’S UP CCV?

Pela sua relevância história e sócio-cultural, Viseu (1930) 
e Viseu: A Cidade – Jardim da Beira Interior (1936) 
justificam a iniciativa conjunta do CINE CLUBE e do 
MUNICÍPIO DE VISEU, disponilizando os dois filmes numa 
edição DVD. 
Desde logo, o objectivo do projecto passa por permitir o 
acesso facilitado aos filmes, o que acontecia, no caso do 
filme Viseu, e até à presente edição, apenas no arquivo 
online da Cinemateca Portuguesa. Já Viseu: A Cidade 
– Jardim da Beira Interior é pela primeira vez disponi-
bilizado ao público, após o restauro pela Cinemateca 
Portuguesa, em 2016, justamente tendo em vista a 
presente edição. Também o filme Viseu aqui disponibi-
lizado resulta do restauro assegurado pela Cinemateca 
Portuguesa, nos anos 1990. 
A edição das versões restauradas de Viseu e Viseu: A 
Cidade – Jardim da Beira Interior, dois filmes realizados 
nos anos 30 sobre a cidade, reveste-se de um interesse 
particular para quantos conhecem Viseu, pelo desafio 
das semelhanças e diferenças, do reconhecimento hesi-
tante dos mesmos locais há quase um século, quando 
os filmes eram feitos a metro… De facto, foi dado um 
“máximo de 850 metros” ao Capitão Almeida Moreira 
para filmar a cidade. Esta edição celebra, também por 
isso, a longevidade e a perenidade do cinema, que tem 
sobrevivido às evoluções e mutações físicas, e não só… 
E ainda que se tenham preservado as imagens, even-
tualmente o que não se perde transforma-se: hoje estes 
objectos integram o nosso património; vemos como 
registo histórico aquilo que foi actualidade, e é capricho 
nosso irrealista voltar lá, pelo cinema.

D E Z E M B R O

FILMES DOS ANOS 
1930 SOBRE VISEU 
EDITADOS EM DVD

O Cine Clube e o Município de Viseu 
lançam em Dezembro o DVD que 
engloba dois filmes: uma viagem pelos 
locais que davam a conhecer Viseu 
há quase um século, num testemunho 
em relação à vida na cidade e às 
potencialidades do cinema. Esta edição 
inclui uma banda sonora que resulta 
do desafio lançado ao Conservatório 
Regional de Música Dr. Azeredo 
Perdigão. 

Documentário preparado pela Comissão 
de Iniciativa e Turismo da cidade, 

em 1930, que visou colmatar a falta 
de um registo que desse conta das 
“tantas maravilhas regionais quási 

desconhecidas”.

O centro histórico, principais ruas, 
praças e monumentos à época, estão no 

centro desta produção de 1936, num 
importante, e raro, arquivo visual da vida 

pública em Viseu.
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A R T I S TA  C O N V I D A D A

Ana Oliveira

Nasceu no Porto em Julho de 1988, cidade onde vive e 
trabalha actualmente. É formada em Arquitectura pela 
FAUP (2011) mas trabalha a tempo inteiro como ilus-
tradora e professora de Ballet Clássico. O seu trabalho 
desenvolve-se muito em torno dos contos infantis e 
nunca abandonando a arquitectura como tema de 
trabalho com as Cidades que contam Histórias (2015). 
Lançou o “Quase-Livro” em Dezembro do mesmo ano, 
edição bimensal que tem publicado desde então, e 
estreou-se recentemente com duas obras já publicadas 
para livros infantis.

www.facebook.com/ananastintas
www.instagram.com/ananastintas 
ananastintas.wixsite.com/anaoliveira
www.behance.net/oliveiraana

A criação artística é marcada actualmente, e no meu 
ponto de vista, pela enorme liberdade de circulação 
da imagem. Como ilustradora vejo que nunca, em 
momento algum, no panorama artístico houve tanta 
facilidade para mostrar o que estamos a criar e ver 
também o que os outros estão simultaneamente a 
produzir. A imagem circula por todos os meios de comu-
nicação social e isso é, na minha perspectiva, a grande 
revolução. Com esta massificação da imagem, o funda-
mental para nós, é dominar o exercício de triagem para 
que possamos absorver apenas aquilo que nos interessa. 
O que me atrai na ilustração, como meio de criação artís-
tica, é esta capacidade de poder contar uma história 
através do desenho. A tradição europeia dos contos de 
fadas e a sua evolução ao longo do tempo tem captado 
muita da minha atenção como tema recorrente no meu 
trabalho e é também a ilustradores de contos como 
Arthur Rackham, Edmund Dulac, Lisbeth Zwerger ou 
Paula Rego que vou buscar muita informação.

É claro que sim, o cinema traduziu uma reviravolta na 
forma de contar histórias. Para mim, como ilustradora, 
interessam-me os filmes que me dão ferramentas para 
alimentar o meu trabalho, como são por exemplo as 
paletas de cores de Wes Anderson, ou as composições 
cénicas de Wim Wenders, a fotografia poética de Paolo 
Sorrentino ou ainda as fantásticas personagens de Tim 
Burton. O cinema é outra forma de arte e dele podemos 
beber influências estéticas, conceptuais, sensoriais que 
não conseguimos encontrar noutros meios. O cinema 
tem vindo a ser explorado directamente através da 
Fan Art e BD entre outros, mas é também a partir de 
iniciativas como o Observatório que esta ligação se 
estabelece de uma forma bem particular. O cinema 
será um tema sobre o qual vou trabalhar durante o mês 
de Outubro e portanto este desafio foi uma excelente 
forma de o iniciar. 

O ESTADO DA ARTE 

O QUE É QUE MARCA A CRIAÇÃO  
ARTÍSTICA ACTUAL?

SOBRE O CINEMA  

O CINEMA É UMA INCONTORNÁVEL MAIS-VALIA NA 
CONSTRUÇÃO DA VISÃO DO MUNDO, OU NÃO?...
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de Tim Burton (2005), aguarela.


