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no princípio era a imagem: o “evangelho da luz”, de 
Gance, esse sonho cinematográfico do ídolo sem verbo, da 
compreensão sem língua, da primazia do claro-escuro, da 
identificação plena entre ideia e ícone; e depois eram as novas 
letras que o cinema dá ao alfabeto dos olhos: a aprendizagem da 
visão, a educação da visão, a evolução da visão – o novo es-
pectador, do Edgar Pêra, ávido do ecrã, de o decifrar, “new 
landscape of the possible”.

Este número não parece bem o lugar do verbo, tão plástico, 
fundido, amolgado, ao serviço das imagens e não o contrário 
– afinal qual o ovo, qual a galinha? Ou usamos palavras para 
expressar as imagens que não conseguimos conceber, e ima-
gens quando as palavras não chegam? Este jogo de persegui-
ção do intangível, do inefável é quiçá o caminho do espanto, 
cada vez mais difícil de alcançar, mas indispensável: “Nada 
se cria, nada se vê, nada se ouve, sem transformação”.

O espectador de cinema é um daqueles sujeitos que nasce-
ram fadados ao desassossego, acomoda-se na cadeira mas 
nunca na expectativa. Ou é mesmo um mutante, porque, por 
mais que se agarre fácil e rapidamente a uma qualquer con-
dição, não consegue impedir a deformação que se dá em si 
mesmo por forma a acolher a outra, que é a do cinema. 

Então por que insisto em fingir que ignoro que a capa do 
Argumento já não é uma escotilha?! Ela era voyeurista ou 
evasiva? – não é a mesma coisa? 
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BILHETE-POSTAL

COMO VÃO OS CINE CLUBES? UMA CARTOGRAFIA DO MOVIMENTO 
CINECLUBISTA: O QUE FAZEM, PARA QUEM E COM QUE OBJEC-
TIVOS TRABALHAM OS CINE CLUBES PELO MUNDO FORA.

WHAT’S UP CCV?

ACTIVIDADE DO CINE CLUBE DE VISEU.

NA RETINA

ESPAÇO PARA PARTILHA DE OLHARES E GOSTOS SOBRE
UM FILME OU REALIZADOR ESCOLHIDO POR UM CONVIDADO. 
“PORQUE O CINEMA É SOBRETUDO ISTO: EMOÇÃO QUE
SE QUER PARTILHÁVEL”.

CINE-COSMOS

A CRÓNICA DE EGAR PÊRA.
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UM CUIDADO PERMANENTE DAS SUAS SUCESSIVAS DIRECÇÕES. FUNDADO EM 1955, O CCV É UM DOS MAIS ANTIGOS CINECLUBES
DO PAÍS, SENDO O ARGUMENTO UM PROJECTO CENTRAL NA SUA ACTIVIDADE.



Enfim, por aqui, no princípio era o boletim do Cine Clu-
be: um espaço primordialmente dedicado aos sócios mas 
aberto a todos os amantes de cinema em nome do seu estudo 
enquanto fenómeno de “espectáculo e pesquisa”. Por isso, 
embora Manuel S. Fonseca tenha escrito um texto maior do 
que os que cabiam Na Retina de uma página, o Edgar Pêra 
tenha deixado de ser dono das nossas únicas páginas pretas, 
e o Esgar Acelerado tenha escolhido um filme que nunca 
foi feito, abrindo um precedente na lista cinematográfica do 
Observatório, o Argumento é o mesmo, um mutante resis-
tente: mantemos a nossa parceria com a Transit: cine y otros 
desvíos, e publicamos por isso um texto de Oscar Navales 
sobre o último filme de Mizoguchi; o Luís Nogueira voltou 
a escrever um texto apaixonado, e temos um Bilhete-Postal 
chegado de Tunes. 

Seja nos filmes ou na sua discussão, na composição ou na 
decomposição das imagens e do som, o Cine Clube é, desde 
1955, testemunha e manifesto de mil revoluções – haverá 
amor maior do que este, que as vai passando e vai crescendo? 

E por vezes perguntamo-nos se somos nós que fazemos o 
cinema ou é ele que nos faz a nós…

12
16
20

23

ENSAIO

MAIOR FILME DO MUNDO:
OS 90 ANOS DE NAPOLEÃO DE ABEL GANCE

ENSAIO

A RUA DA VERGONHA DE MIZOGUCHI:
CULMINAÇÃO DE UM ESTILO

SUBSOLO

RÚBRICA DE MANUEL PEREIRA, ABARCA AUTORES, OBRAS E 
TENDÊNCIAS QUE ENCARNAM UMA VONTADE DE ALARGAR OS 
PRÓPRIOS HORIZONTES DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA.

OBSERVATÓRIO

A PALAVRA AOS AUTORES. EDIÇÃO DE TRABALHOS ORIGINAIS, 
E UM OLHAR SOBRE O ESTADO DAS ARTES E DO CINEMA NA 
PRIMEIRA PESSOA. A DESAFIAR OS CONVIDADOS, UM TEMA 
COMUM, A CINEFILIA.
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o cine clube de tunes, criado em 1949, 
faz parte da Federação Tunisina de Cine 
Clubes (FTCC). Pensa livremente e desa-
fia os estereótipos do julgamento através 
de filmes do património cinematográfico 
mundial, tratando-se, incontestavelmente, 
de um convite à partilha das inumeráveis 
experiências que a sétima arte oferece.

Em cada semana é programada a 
projecção de um filme, que é precedida 
de uma apresentação e seguida de um 
debate com o público, que consideramos 
primordial. A nossa visão para a tempo-
rada 2016/2017 é abrir, em primeiro lugar, 
espaço para as obras cinematográficas 
contemporâneas, apoiando-nos na releitu-
ra da história do cinema. Neste sentido, a 
nossa reflexão será sobre as possibilidades 
e os limites a estabelecer nas ligações e 
nos diálogos entre o novo e o antigo. Con-
tamos também inaugurar uma nova acti-
vidade, “as sexta-feiras de imagem”, ani-
madas por Adnen Jday, um dos membros 
do Cine Clube de Tunes, cujo objectivo 
é instaurar uma cultura cinematográfica 
para todos através da análise de imagens e 
de sequências fílmicas, e da discussão em 
volta das mesmas.

Pretendemos inscrever no contexto 
actual o debate sobre a cinefilia. Assim, 
encontrámos um fio condutor para esta 
época, que nos conduzirá pelas descober-
tas e  pela partilha de leituras e aborda-
gens que o cinema proporciona.

Difundir mas também debater: o cine 
clube é, neste sentido, um espaço de troca, 
um espaço onde aprendemos a ouvir, onde 
amamos partilhar as reflexões, as emo-
ções, as dúvidas e os questionamentos. 

Um espaço sem lições, sem censura, sem professores e que 
reúne os apaixonados do cinema, os cidadãos livres e aber-
tos para o mundo. Esta importância que damos ao debate 
inscreve-se na nossa militância pela liberdade de expressão e 
tende a reiterar a nossa recusa do modelo cultural dominan-
te do consumo instantâneo da expressão artística.

Alguns dos ciclos do ano anterior, 2015/2016, prenderam-
se com o conhecimento de fronteiras: em “Un ticket pour… 
les frontières”, com a projecção de filmes e discussão sobre 
novos territórios; com visualização de curtas-metragens, no 
“Mois du court métrage”; com a projecção de filmes sobre 
ficção-científica, em “Un ticket pour… la science-fiction”; e, 
no quadro do ciclo “Cinéma de la paix?”, tratou-se a cruel-
dade humana. Em Abril, os espectadores foram convidados 
a detectar mais de perto a mentira e a interrogar-se sobre as 
suas diferentes facetas e expressões. Em Maio, o Cine Clube 
homenageou o realizador polaco Krzysktof Kieslowski, em 
parceria com outro cine clube e com a FTCC, projectando 
quatro dos seus filmes e convidando o argumentista, reali-
zador e produtor polaco Bartolomiej Woznica para debater 
acerca da obra de Kieslowski.  

A Federação Tunisina de Cine Clubes foi fundada em 
Tunis em 1950. Através de sessões de formação, organiza 
estágios e fins-de-semana técnicos para proveito de clubes 
infantis e de adultos aderentes. Os ateliers centrados nas téc-
nicas de cinema, na linguagem cinematográfica ou na escrita 
de argumentos são programados ao longo do ano pelos cine 
clubes ou pela federação. Nestes estágios são promovidos
frequentemente encontros baseados no estudo da história do 
cinema e das diferentes escolas. A FTCC procura, através 
destes encontros, estimular o sentido crítico dos cinéfilos, 
fornecendo-lhes os instrumentos necessários para criar uma 
reflexão sobre cinema.

SEDE
TUNES,
TUNÍSIA
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O VALOR ANUAL DA QUOTA PARA ESTUDANTES É CINCO DINARES
(CERCA DE DOIS EUROS); PARA NÃO ESTUDANTES, CERCA DE DEZ
DINARES (CERCA DE QUATRO EUROS). OS MEMBROS TÊM UM DESCONTO
EM CADA SESSÃO, PAGANDO UM DINAR E MEIO EM VEZ DE DOIS, QUE
É O PREÇO DE UM BILHETE NORMAL.  

OS FILMES CHEGAM ESSENCIALMENTE ATRAVÉS DO MINISTÉRIO
DA CULTURA DO PAÍS; PODEM TAMBÉM CHEGAR PELOS INSTITUTOS 
CULTURAIS DE PAÍSES ESTRANGEIROS, COMO FRANÇA, ITÁLIA E 
ESPANHA; E PELOS PRODUTORES E DISTRIBUIDORES TUNISIANOS.
O CINE CLUBE DE TUNES É TOTALMENTE AUTO-FINANCIADO ATRAVÉS
DAS PROJECÇÕES DOS FILMES E DE OUTRAS ACTIVIDADES QUE 
DESENVOLVE. AS SESSÕES TÊM LUGAR NO THEATRE LE 4ÈME ART,
QUE POSSUI UMA CAPACIDADE DE 400 LUGARES. 
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[ w h a t ’ s  u p ,  c c v ? ]

Novo
associado:
já tem um

 à sua
espera.

Um erro no usualmente eficaz serviço de entrega de lan-
cheiras (as “Dabawallahs”, serviço de entrega de refeições 
em Bombaim) provoca a relação entre Ila Vaid, uma jovem 
mulher desprezada, e Saajan Fernandes, um homem perto
da idade da reforma. Por via destas lancheiras, ambos ini-
ciam uma correspondência e começam a sonhar com
outra vida. 

Uma mãe solteira viúva com muita garra, dá por si com o 
fardo de ter a guarda exclusiva do seu filho de 15 anos, que 
sofre de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção. 
Enquanto ela tenta sustentar ambos e lida com esta situação 
difícil, Kyla, a nova e peculiar vizinha da frente, oferece-se 
para a ajudar. Juntos encontram um novo sentido de equilí-
brio e esperança.

A  L A N C H EIR A
de RITESH BATRA
ÍNDIA, 2013

M A M Ã
de XAVIER DOLAN
CANADÁ, 2014

O CINE CLUBE TEM A DECORRER UMA CAMPANHA ESPECIAL DE ANGARIAÇÃO
DE SÓCIOS: QUEM SE INSCREVER RECEBERÁ UM DVD À ESCOLHA. AO APOIAR 
ESTE PROJECTO ASSOCIATIVO, SEM FINALIDADE LUCRATIVA, E QUE GARANTE 
UMA OFERTA CINEMATOGRÁFICA INDEPENDENTE E DIVERSIFICADA EM VISEU, 
PODE AGORA FICAR COM UM FILME! OFERTA LIMITADA AO STOCK EXISTENTE. 

SAIBA MAIS EM WWW.CINECLUBEVISEU.PT OU FB.COM/CCVISEU.
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INSCRIÇÃO
–VALOR NORMAL €80,00
–ASSOCIADOS E ALUNOS ESEV €50,00

AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS JUNTO DO 
CCV, PARA O NÚMERO DE TELEFONE 232432760 
OU POR E-MAIL PARA GERAL@CINECLUBEVISEU.PT.  
AGRADECEMOS O ENVIO DE UMA NOTA BIOGRÁFICA
E DE UMA NOTA DE INTENÇÕES, ENTRE 8 E 10 
LINHAS CADA, JUNTAMENTE COM OS DADOS PESSOAIS.

realizador do filme Linha
Vermelha (2011), é nosso
convidado, em Junho,
para um workshop
de realização.

O programa de quatro dias
(segunda quinzena de Junho)
é dedicado ao desenvolvi-
mento de um filme de curta 
duração. A apresentação
dos trabalhos terá lugar
em Setembro, no contexto
do programa VistaCurta.
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the cheat não é um filme a que possamos dedicar a bana-
lidade da nossa admiração, nem a que baste a sincera doçura 
do nosso amor. The Cheat é um filme absoluto e arrasante: é 
uma conspiração contra a história do cinema que o antece-
de, do mesmo modo que toda a história do cinema feita sem 
o considerar é uma história leviana por não tomar em conta 
a genealogia.

Lembram-se do celebrado aforismo de Godard: “Nós somos 
os primeiros cineastas a saber que Griffith existiu. Mesmo 
Carné, Delluc ou René Clair, ao fazerem os seus primeiros 
filmes, careciam de uma verdadeira formação crítica ou 
histórica”. Quem terão sido os primeiros a saber, crítica e 
historicamente, que DeMille e The Cheat existiram? Sem se 
conhecer o DeMille de The Cheat, conhecer-se-á verdadeira-
mente o Griffith de Birth of a Nation?

Neste filme de 1915, DeMille quebrou com altivez uma regra 
de ouro, ultrapassando aquele quinto de novidade que cada 
época consente e está apta a digerir numa obra de arte. 
Quatro quintos de The Cheat são coisas novas. Radicalmente 
novas. Uma obra assim deveria, em consequência, ser mal 
entendida ou passar desapercebida. É essa em parte a lenda 
que rodeia este filme do autor de Ten Commandments. Veja-
mos até que ponto a lenda resiste.

Naquele sentido estrito em que nós, europeus, entendemos 
a crítica, The Cheat foi um filme ignorado na América, na 
altura do seu lançamento. Não obstante, dentro do espírito 
prático – e que, algumas vezes, nos parece a nós relativamen-
te promocional – típico da crítica cinematográfica americana 
dos “mid-teens” e dos “twenties”, é possível encontrar uma 
meia-dúzia de referências elogiando rasgadamente o “ac-
ting” de Sassue Hayakawa, ou os “excellent lighting effects”, 
uma e outra coisa colocando o filme “above the average of 
its kind”. E no dia 25 de Dezembro de 1915, Stephen Bush, 
escrevia no “The Moving Picture World” que um filme como 
The Cheat “put the whole industry under obligations to the 
Lasky Company.” Tudo isto foi dito num tom humilde que 
está longe das delícias metafísicas que a mais selecta crítica 
francesa da época viria a revelar.

Em Paris, parece que foram as mulheres que adivinharam 

[ n a  r e t i n a ]The
Cheat: A noite japonesa

de Fannie Ward

o jade e a ametista disfarçados nas convenções do melodra-
ma. Eve Francis arrastou Louis Delluc por um braço para 
o cinema mais próximo. A Musidora magnetizou L’Herbier. 
A estes dois juntaram-se pouco depois Georges Charensol, 
Moussinac, René Jeanne, todos descobrindo que The Cheat 
ia mais longe do que deixava entrever, revelando “dans le 
silence la richesse ou le dénuement de l’être profond”. E a 
verdade é que há todo um período do cinema francês que 
começa em The Cheat, história que está por fazer e que não 
cabe neste texto e neste contexto.

Até agora reproduzi, nos seus traços mais gerais, a lenda da 
recepção crítica de The Cheat, podendo concluir-se que, à 
excepção dos hagiográficos ecos gauleses, tudo foi de uma 
modéstia tão injusta quanto absurda. Só que a atenção ou
o esquecimento que a crítica e, durante décadas, os histo-
riadores lhe tenham votado diz pouco do lugar seminal
que o filme de DeMille teve na evolução das convenções 
narrativas e estilísticas em Hollywood. Poderia toda a gente 
andar distraída, mas quem fazia filmes em Hollywood
não se podia dar a esse luxo e a lição de DeMille – como, 
evidentemente a de Griffith – foi vista e apreendida, o que 
descompõe um bom bocado a lenda da maldição do filme.
Não é retrospectivamente que The Cheat 
ilumina a história do cinema e, em par-
ticular, a de Hollywood. Os efeitos do 
filme nas transformações narrativas, na 
montagem, na iluminação e na represen-
tação de actores foram, em 1915, ime-
diatas, o que acrescenta, ao lugar mítico 
que lhe queiramos atribuir, uma realís-
sima importância prática no estabeleci-
mento da narrativa clássica.

The Cheat é um melodrama envolvendo 
o clássico triângulo amoroso, a que De-
Mille adicionou um apimentado toque 
de exotismo. Repare-se, no entanto, que 
a linha de acção é dupla, retratando-se 
por um lado a história do marido, Dick 
Hardy (Jack Dean), que procura o suces-
so nos negócios, enquanto paralelamente 
nos é descrito o “flirt” da esposa (Fannie 
Ward) com um negociante japonês, Tori 
(Sessue Hayakawa) – posteriormente 
“passado” a birmanês, devido aos pro-
testos da diplomacia nipónica que alegou 
estar-se perante um tratamento racista. 
Antes, já nalguns filmes curtos se pro-
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curava ultrapassar a linearidade narrativa, através de esbo-
ços de acção paralela, mas The Cheat fica, de facto, como 
o modelo de um filme longo que com grande coerência – e 
economia – apresenta uma dupla linha de acção, não se 
relacionando as duas partes entre si senão o estritamente 
indispensável, o que dá a The Cheat uma marcada tonalidade 
elíptica.

A opção narrativa de DeMille implicava, claro, um cuidado 
uso da montagem. Uso cuidado e inovador, na medida em 
que, além de cruzar acções, DeMille, na cena em que o ma-
rido censura à mulher as despesas extravagantes, alterna os 
planos de Fannie Ward e de Sessue Hayakawa, desprezando 
a linearidade espacial e privilegiando as obsessões psicológi-
cas de Fannie Ward. Esta criação de um “espaço psicológi-
co” é, para a época, invulgar e a sua excelência está no facto 
de ser um recurso estilístico cuja inventiva encontra a sua 
própria razão de ser no tema do filme. O cinema americano, 
expressa ou subliminarmente, nunca deixou de ter no seu ho-
rizonte esta lição de DeMille.

Mesmo o mais acicatado adversário de DeMille, ainda que 
passe “a vol d’oiseau” por tudo quanto fica dito, não poderá 
deixar de parar estarrecido face à sequência de abertura de 
The Cheat. Almeida Garrett, nas “Viagens na Minha Terra”, 
afirma que só compreendeu Shakespeare quando o leu em 
Warwick, “ao pé de Avon, debaixo de um carvalho secular, 
à luz daquele sol baço e branco do nublado céu d’Albion…”. 
O cinema só se compreende quando se vê Sessue Hayakawa, 
iluminado como o “Narciso” de Caravaggio, contra a escuri-
dão do fundo – escuridão e controladíssima luz que são todo 
um programa estético e ético.

Mas, mesmo que evitemos o êxtase e nos disponhamos à hu-
mildade de “críticos americanos”, é indispensável dizer que 
a iluminação dessa soberba sequência é um marco na histó-
ria do cinema. Ao contrário do que nesse ano acontece ainda 
em Birth of a Nation, onde os interiores são iluminados com 
recurso à luz natural, Jesse Lasky, o produtor do filme, e De-
Mille apostaram numa iluminação artificial, já ensaiada pelo 

próprio DeMille e pela sua equipa (o director de fotografia 
Alvin Wyckoff e o director artístico Wilfred Buckland) em 
The Warrens of Virginia e Carmen (ambos de 1915). The Cheat 
não foi mais um ensaio, mas o aproveitamento estético (com 
as implicações psicológicas e éticas que se podem observar 
no decurso da narrativa) da experimentação técnica anterior. 
A utilização de focos direccionais – que nunca estão lá por 
mera conveniência estetizante, mas sim como se provenien-
tes de fontes justificadas no plano, caso do primeiro plano 
do filme em que vemos Tori iluminado por uma luz que vem 
de uma janela “fora de campo”, idealmente colocada à sua 
direita – permite uma iluminação de luz principal baixa que 
passou à época a ser conhecida por “Lasky lighting”, e cujos 
principais atributos são a selectividade dramática e a moti-
vação no plano.

Os resultados são sublimes. Não é apenas a sequência
inicial – um hino órfico à escuridão – mas igualmente o
candeeiro na mão de Fannie Ward quando rouba o cofre;
a prodigiosa materialização do marido no absoluto negro de 
fundo do quarto de Fannie Ward, antes de esta partir para 
resgatar a “promessa” feita a Tori; a beleza deslumbrante da 
cena em que Dick vê a sombra e o sangue de Tori, baleado, 
escorregaram ao longo da parede translúcida. Ou ainda, 
hoje rotineiro, na altura originalíssimo, o efeito expressivo 
obtido com as barras da prisão (em off), cuja sombra cerca
e prende Dick.

Sublime é ainda a representação de Hayakawa – máscara 
impenetrável, tão insondável como a beleza de Greta Garbo, 
tão enigmático como a Gioconda, e que, há quem o afian-
ce, viria a ter significativa influência sobre Buster Keaton. 
Poucas vezes a imobilidade de um rosto terá sido tão dramá-
tica e expressiva. E, se quiserem ter a bondade de reparar, 
verão que na cena mais crua do filme, quando o japonês faz 
a sua proposta a Fannie Ward, DeMille, expressamente (e 
a censura, por certo, teria o seu peso na decisão dele), elide 
os intertítulos, deixando-nos na ignorância do conteúdo de 
uma proposta que tem no tremor inominável do rosto de 
Hayakawa a melhor das legendas.
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ACÇÕES & INTERROGAÇÕES 

Cinema, Truffaut said,
is spectacle – Méliès –
and research – Lumière.
If I analyse myself today,
I see that I have always 
wanted basically to do
research in the form
of spectacle... 

pesquisa e espectáculo. O Espectador Espantado é um filme de pesquisa com 
uma componente espectacular, integrando acções encenadas com entrevistas pro-
jectadas e refilmadas. O seu tema de investigação é o spectatorship, (a condição do 
espectador e o acto de ver cinema) e a sua evolução, ao longo do tempo e do espa-
ço, uma viagem por diferentes eras e diferentes modos de ver filmes: de fenómeno 
de feira a cine-templo, do multiplex das pipocas 3D ao cinema virtual. 

O Espectador Espantado é uma cine-conversa entre diferentes tipos de espectador. 
É também um filme que convida o espectador a sentar-se numa sala e ver num 
espelho em diferido o acto de ver cinema, uma cine-meditação sobre o espectador 
contemporâneo e o futuro do cinema. “Estar espantado é interrogar, questionar”, 
como afirmou Eduardo Lourenço neste filme. Do meu ponto de vista, importa 
cada vez mais compreender o espectador para que se possa estabelecer uma ponte 

O
Espectador
Espantado

[ c i n e c o s m o s ]

de EDGAR PÊRA
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comunicacional entre este e o criador. Com este filme pre-
tendi criar, através de imagens e sons, uma memória futura 
do estado da “nação cinematográfica”, alternando entre en-
cenações e questões. O que é o Cinema da Incerteza? Quan-
tos tipos de espanto existem? O Medo e a Crença procedem 
do Espanto? Quais são os direitos e os deveres de um Espec-
tador? É o Filme Ensaio um manifesto contra o voyeurismo? 
Devem os espectadores ser pagos? O que espanta o especta-
dor hoje? O que é (e o que não é) cinema? 

—Which is more 
cinema? Citizen 

Kane on a mobile 
phone or a football 

match projected
on a screen? 

—That’s a tricky, 
perverse, unfair 

question!  
filme-cebola. O Espectador Espantado é um filme com 
várias camadas, um cruzamento de ideias e de acções, um 
filme de imagens e sons entrelaçados. Filme psico-arquitec-
tónico, de diálogo entre cenografias vivas e fantasmáticas, 
uma cine-reflexão sobre o passado e o futuro do cinema, 
sobre as impressões e memórias dos espectadores. 

hiper-filme. O Espectador Espantado funciona como um hi-
per-filme, um comentário ao cinema e ao acto de ver e ouvir 
filmes. Tem também um carácter cine-literário, de escrita no 
ecrã - textos escritos filmados em interacção com as imagens 
dos espectadores. Foram filmadas cine-citações (recortes de 
publicações digitalizadas) e, sob a forma de texto escrito no 
ecrã fez-se uma revisão do pensamento sobre o acto de ver 
cinema, com uma articulação teórica própria. 

filme-vampiro. Outra das características deste filme é a ca-
nibalização de filmes anteriores  (“canibalização” é o termo  
utilizado por Raymond Chandler para descrever o processo 
de devorar os seus próprios contos para depois construir 
um romance3).  O Espectador Espantado canibaliza filmes 
feitos durante a sua pesquisa. Foram projectadas imagens de 
filmes (como Cinesapiens, A Caverna ou Lisbon Revisited) na 
plateia e nos ecrãs. Esses filmes ofereceram o seu cine-pes-
coço ao filme-vampiro, isto é, foram projectados e depois 
refilmados com os mesmos protagonistas, anos depois (é 
também uma viagem no tempo dos corpos dos actores).

RECEPÇÃO & INTERPRETAÇÃO

consensos e fracturas. A reacção ao filme não teve o 
carácter fracturante de Cinesapiens, que dividiu por comple-
to a crítica internacional. Participei em debates interessan-
tíssimos sobre a actual condição do espectador de cinema 
e quando um cineasta me disse que O Espectador Espantado 
deveria fazer parte do currículo das escolas de cinema, não 
poderia ter ouvido melhor comentário, do ponto de vista 
académico. 

No entanto, logo na sua estreia no Festival de Roterdão, 
aconteceu algo de extremamente revelador, mostrando até 
que ponto O Espectador Espantado criou uma fractura seme-
lhante à divisão ficcional da plateia de Cinesapiens, entre 
Espectadores Crentes e Espectadores Espantados. De todos 
os filmes exibidos no festival foram escolhidos quatro para 
serem projectados no cine-museu EYE em Amsterdão. O 
critério de selecção dos filmes baseava-se nos votos dos 
espectadores do festival de Roterdão: não se tratava de es-

colher os filmes mais populares, mas 
sim aqueles que maior potencial de 
fractura, isto é, os filmes “extremistas”, 
aqueles que não deixaram o público in-
diferente e que tinham obtido o maior 
número de votos máximos e mínimos. 
Tratava-se de um prémio anti-populista 
do público: a clivagem era premiada 
em vez da unanimidade, provavelmente 
porque a unanimidade raras vezes pro-
move o pensamento crítico. Lembrei-
me da frase de Oscar Wilde, quando 
soube que O Espectador Espantado fazia 
parte desses 4 filmes mais amados e 
odiados: “When the citrics disagree the 
author is in accord with himself”.  

caos e neuro-ordem. Para alguns 
espectadores O Espectador Espantado é 
de difícil assimilação. Por exemplo,

2



uma crítica suíça, entusiasta do filme, ao moderar a sessão 
de perguntas e respostas no festival de Basileia, confessou 
que se sentia incomodada por não conseguir absorver todas 
as imagens e sons ao mesmo tempo, sentindo-se frustrada 
por não compreender tudo. Há quem considere que o ritmo 
da montagem de filmes como O Espectador Espantado pertur-
be o entendimento daquilo que é dito.
De acordo com este ponto de vista, o 
ritmo é demasiado frenético, e não dá 
tempo para reflectir. 

Não alinho nesse ponto de vista (que na 
sua facção extrema é defensor do tal “ci-
nema puro” de longa duração) antes pelo 
contrário, estou sempre  a encontrar nos 
meus filmes momentos em que não sou 
surpreendido e cuja função é acessória, 
isto é planos passíveis de ser cortados 
ou encurtados, Os meus director’s cut 
são (ao contrário da tradição) sempre 
mais curtos que a versão original. E não 
acredito que, se O Espectador Espanta-
do tivesse mais 20 minutos, seria mais 
entendível, dada a tendência da (Cine)
Natureza para ocupar todo o espaço 
vazio: um filme orgânico é, para mim, o
resultado de um fenómeno de condensa-
ção. Procuro a fluidez e a organicidade 
em movimento. Penso que um filme tem de deixar a vontade 
de lá regressarmos e ao não conseguirmos absorver tudo, 
sermos recompensados por uma segunda e terceira leitura. 
O Espectador Espantado é feito com a intenção de resistir a 
múltiplas revisitações e de recompensar o espectador que 
revisite o filme. 

O ESPANTO DA RE-VISÃO

cinema complexo. A frase de Almada Negreiros “Todos os 
meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes para os muito 
inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar”4  quer dizer 
apenas que uma obra de arte não se deve esgotar numa pri-
meira leitura. Assim sendo é possível ser espantado numa

segunda (e terceira, etc.) visão (e audição) de um filme. É 
o que chamo de cinema complexo, impossível de absorver 
numa só recepção. São filmes que pedem ao espectador um 
regresso e dizem-lhe: “Não me vejas uma só vez, faz-me 
companhia, vais ver que não te arrependes e que surpreen-
derei com novidades inesperadas, sob a superfície.” Para 
entendermos um filme complexo teremos de o visionar repe-
tidas vezes, o que não quer dizer que não se possa fruir logo 
num primeiro visionamento: tal como alguém com quem 
simpatizamos num primeiro encontro e que nos provoca a 

curiosidade de saber mais sobre essa pessoa. Pela minha 
parte, não sinto necessidade de compreender e assimilar 
um filme na sua integralidade num primeiro visionamento, 
e penso que os melhores filmes são aqueles que resistem à 
interpretação imediata de todos os seus elementos. Formas 
orgânicas, que encerram mistérios. 

E é essa a vontade expressa de toda a minha filmografia: a de 
provocar no espectador por um lado espanto, por outro, uma 
nostalgia, uma nostalgia instantânea, que lhe crie a vontade 
de regressar a esse espanto, com uma nova consciência do 
filme. Nesse regresso, o espanto do espectador estará nos 
detalhes e nos significados e associações de sentidos (som, 
texto e imagem) que lhe passaram desapercebidos. 

filmes-pensamentos. O Espectador Espantado “obedece” 
também a uma estética neuro-realista. São imagens mentais 
que procuram uma correspondência fílmica. Por exemplo, 
quando cozinhamos, somos capazes de executar as tarefas 
culinárias, pensar nos ingredientes que precisamos, ano-
tar mentalmente que precisamos de comprar determinado 
produto em falta, pensar depois em dinheiro e numa conta 
por pagar, e ao mesmo tempo reflectir sobre um texto que 
estamos a escrever (como este).  

montagem percepção e pensamento. É verdade que 
muitos dos meus filmes exigem uma ginástica mental, é 
preciso estar em “boa forma” psíquica, o que provoca uma 
fractura entre diferentes estados de recepção do espectador, 
sendo que existem espectadores incapazes de lidar com um 
certo ritmo de montagem, sobretudo em filmes que envolvem 
pensamentos teóricos. 

Isso não quer dizer que eu seja contra os planos-sequência 
(que podem conter no seu interior todos os elementos da 
montagem) ou contra os planos que não terminam quando 
uma personagem sai de campo (tudo depende do som que 
surgir depois dessa saída de campo). O que eu acho (o que a 
minha sensibilidade dita) é que o prolongar de um plano não 
aumenta necessariamente o seu entendimento ou fruição. 

espanto e mutação. Há uma questão fundamental quando 
se fala do nível de atenção de um espectador e da sua relação 
com o ritmo do filme. Será necessária uma montagem sinco-
pada para que se consiga prender a atenção do espectador? 

ARGUMENTO N154 BOLETIM CINE CLUBE VISEU[ c i n e c o s m o s ]
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Como prolongar a duração de um plano sem sacrificar o es-
pectador? Isto é, como retirar prazer e conhecimento de um 
plano? Uma das respostas possíveis é a manipulação sonora 
– criando um ritmo no som que impeça que o espectador 
questione a duração do plano ou da sequência. Outra respos-
ta assenta obviamente numa montagem, que evite o tédio e o 
conformismo. Isso não quer dizer que uma pessoa precise de 
fazer sete planos para apertar os atacadores de um sapato, 
como dizia o João César Monteiro sobre certos filmes que 
emulavam a estética da publicidade (que por sua vez é uma 
distorção da estética soviética de montagem).   

Não há uma via única, é certo. Mas basta olhar para um fil-
me do passado para entendermos que a percepção do ritmo 
evolui com o tempo. A brevidade e a velocidade são hoje ele-
mentos essenciais, que no futuro serão cada mais predomi-
nantes. Um filme feito com a consciência dessa mutação na 
capacidade de ver imagens em movimento só pode obedecer 
a essa lógica. Os jovens espectadores de hoje são mutantes, 
cujo sistema cine-perceptivo é radicalmente diferente dos 
espectadores dos filmes dos Lumière e Méliès. 

No cinema (assim como na vida) é cada vez mais difícil 
regressar ao Estado de Espanto Original, mas é nessa espiral 
que a viagem deverá ocorrer (um sobe-e-desce, um vai-e-vem 
entre Espanto e Conhecimento, entre Espectáculo e Pesqui-
sa): criando níveis cada vez mais complexos de espanto, sem 
esquecer que nada funciona sem a entrega ao outro (filme/
espectador) e que isso implica uma transformação do Eu. 
Nada se cria, nada se vê, nada se ouve, sem transformação.

1. JEAN-LUC GODARD, entrevista, Cahiers du Cinéma, 1961 in Godard
on Godard,  Translation and commentary by Tom Milne. Ed Secker 
and Walburg, Londres 1972, pg. 181.

2. ROBERT SPADONI, entrevista para O Espectador Espantado,
13 Abril 2016.

3. Por exemplo, Big Sleep (1939), o primeiro romance de Raymond 
Chandler foi criado com este método de canibalização.

4. ALMADA NEGREIROS, Manifesto Anti-Dantas, 1915. Utilizei esta 
frase, dita por Almada no genérico inicial de SWK4 (1993).
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“A alma de Napoleão, elevando-se 
num sonho fantástico, joga com as 
nuvens destruindo e construindo 
mundos”

[ e n s a i o ]

“Napoleon is the ultimate exam-
ple of how a film can become cast 
out from established canons of art 
and taste. It is not the work of a 
single genre; it is not the work of 
a familiar ideology; it is a serial 
film never shown in serial format; 
it is a widescreen film made before 
widescreen cinema; it is the first of 
a series of six films, five of which 
were never made; it is so cinema-
tic that it defies cinematic exhibi-
tion, so varied in style and
so multiplicitous 
in ideas that it 
befuddles criti-
cal analysis”

as frases em epígrafe dizem-nos muito sobre o cineasta 
e sobre o filme que aqui tratamos. A primeira, demiúrgica na 
essência e apologética no tom, que aparece em plena sequên-
cia final do filme de Gance, bem que poderia ser desmulti-
plicada da pessoa do político francês para mais duas figuras: 
Deus, ele mesmo, e o próprio realizador. Por um lado, não 
é difícil acolher como certo o processo de espelhamento 
presente na relação fascinada de Gance com o estadista. Por 
outro, quanto ao seu caráter teogénico, ouvi-lo-emos mais à 
frente a falar sobre a sua missão enquanto cineasta e sobre 
os ideais que o guiaram ao longo da carreira.

A segunda, por seu lado, parece-nos resumir, no funda-
mental, aquilo que é a peculiaridade extraordinária desta 
obra, o seu (não-)lugar na história do cinema, mas segura-
mente o seu lugar cimeiro em qualquer futuro da arte.

OS NÚMEROS

Dessa inegável singularidade nos dão bem conta os núme-
ros que podemos alinhar sobre o filme. E se é certo que a 
uma obra de arte a estatística ou a aritmética pouco devem 
importar, este é um filme onde os números parecem falar por 
si. Comecemos então por, num registo informativo, apresen-
tar alguns dados que nos ajudarão a compreender a dimen-
são vertiginosa do fenómeno Napoleão/Gance ao tempo da 
sua estreia e nas décadas posteriores. Em primeiro lugar, re-
giste-se a existência de mais de 400 caixas de documentação 
na Biblioteca Nacional de França e na Cinemateca Francesa 
de e sobre o próprio Gance. Depois, especificamente sobre 
Napoleão, atentemos nesta avalancha de dados que quase 
nos subtrai a respiração... Uma biblioteca de 24 volumes 
sobre Napoleão compilada por Gance. Dependendo das fon-
tes,  400 ou 450 km de filme rodado, a que equivalem 270 ou 
290 horas (dependendo dos fotogramas por segundo). Várias 
versões, tendo a mais completa 12.800 metros, o equivalente 
a 660.000 fotogramas, cerca de nove horas de duração. Pri-

meiro de uma série de seis filmes inicialmente prevista, com 
cerca 2.000 metros cada, cobrindo a vida de Napoleão da 
infância à morte, dos quais foi o único produzido. Um filme 
que sozinho excedeu o orçamento disponível para a série de 
seis (18 milhões de francos). Nada menos do que 14 meses de 
filmagem e 12 meses em montagem. Uma  versão de estreia, 
a 7 abril de 1927, no Teatro da Ópera de Paris, com 5.600 
metros (ou 5.200), exibida com os famosos trípticos, num 
ecrã com 15,3 m x 3,85 m. Outra versão, exibida em Maio 
de 1927, em 12 episódios, com 12.800 metros (ou 13.000), 
mostrada sem os trípticos, sendo a mais longa alguma vez 
vista. Três câmaras e três projetores a operar em simultâneo, 
necessários para filmar e exibir os trípticos. Quatro anos em 
produção. Três anos de atraso em relação à data de estreia 
agendada. Cenas filmadas em 3D (mas ausentes da versão 
final). Planos em que são sobrepostas mais de uma dezena 
de imagens. Antecipação do Cinerama e dos widescreen em 
30 anos. Conjugando todos estes dados facilmente se com-
preende porque se trata de uma obra extra-canónica, tal é o 
seu afastamento da ortodoxia formal dominante.

A estes números podíamos acrescentar outros que des-
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Maior Filme do Mundo:
Os 90 anos de  de Abel Gance

crevem bem o cinema ambicioso de Gance: os seus sonhos 
de encontrar a 4ª dimensão para o cinema; os 15 anos com 
que antecipa o som estéreo e o surround com o processo que 
designou perspective sonore (que consistia em várias fontes 
de captação e de emissão); o sistema Protérama, que propõe 
nos anos 50, e que contemplava um ecrã de 40 metros de 
largura, onde a imagem se devia desmultiplicar em duas, três 
ou mais. 

AS IDEIAS

Se é certo que os números não são tudo, eles podem ser 
pistas para que os mais imaginativos ou diletantes de nós 
adivinhemos o magnífico making of que todo este fenómeno 
teria dado, descrevendo todos os percalços, peripécias, êxi-
tos, fracassos, sonhos e promessas que o terão atravessado. 
Ainda assim, o mais importante é sempre a obra, as ideias 
que veicula, que insinua ou que concretiza. E nesse aspeto 
bastariam as duas sequências mais famosas para lhe garan-
tir um lugar inigualável na história do cinema: por um lado, 
a montagem virtuosa, vertiginosa e quase geométrica das 
duas tempestades, na qual alterna a luta pela sobrevivência 

de Napoleão em alto mar 
com o tumulto das convul-
sões políticas da Convenção 
Nacional em Paris (em cuja 

filmagem empregou um dispositivo de uma invenção extraor-
dinária: um pêndulo de 12 metros através do qual a câmara 
sobrevoa e interage com as personagens); por outro, o gran-
dioso clímax em forma de fresco tripartido com que o filme 
encerra. Deste fresco final em triplo ecrã se poderia dizer 
que, mesmo não tendo sido o primeiro exemplo de utilização 
de um dispositivo semelhante, prenuncia as instalações em 
múltiplos e, por vezes, enormes ecrãs que enformam muitas 
das instalações que podemos ver hoje em dia em galerias, 
museus e outros espaços de exibição (de Doug Aitken a Taci-
ta Dean, de Stan Douglas a Ryoji Ikeda, Douglas Gordon a 
Shirin Neshat, eis alguns exemplos).

É como se Gance percebesse que uma imagem já não 
chegava, que o olhar pedia mais, ele que, mais tarde, no final 
dos anos 40 e início dos anos 50 alertaria para o declínio da 
sétima arte tanto na sua popularidade quanto na sua estética 
(e a introdução dos ecrãs largos, da cor e do 3D logo a seguir 
não fariam mais do que dar-lhe razão). Talvez não se erre se, 
ao tentarmos colocar-nos na mente criadora e efervescente 
de Gance, nela sintamos o visionarismo incomum e frequen-
temente desmedido de um génio sempre em busca de novas 

soluções artísticas, morfológicas e mesmo 
técnicas. Filme feito no culminar de uma 
era de inédito e irrepetível fervor criativo 
na história do cinema, a do período do 
mudo, pode ser visto como o apogeu e o 
estertor desse tempo de sonhos experi-
mentalistas e rebeliões formais, mas tam-
bém como um vislumbre dos filmes que o 
advento do som síncrono não deixou que 
viessem a existir. 

Também no tríptico final podemos 
entrever, para lá desse reenvio antecipató-
rio à arte vídeo futura, uma premonição 
da narratividade não-linear que apenas no 
final do século XX se tornaria forma cor-
rente no cinema mainstream. É que nesse 
momento culminante do filme não encon-
tramos já o típico biopic que nos conduz 
a um desenlace mais ou menos esperado, 
mas antes um fervilhar épico e vertiginoso 
de ideias que ao mesmo tempo resumem 
o que víramos até aí, nos reapresentam a 
personagem e nos lançam num puzzle de 
associações, emaranhados e cristalizações 
que dão ao filme uma dimensão absoluta-
mente desafiante e apaixonante. Poucos 

finais de filmes – e talvez apenas mesmo 
o de 2001: A Space Odyssey – nos propor-
cionam uma experiência ao mesmo tempo 
tão intensa e abissal.

Mas de onde pode ter vindo este filme, 
este cinema excessivo? Seguramente e 
paradoxalmente de um romântico tardio e 
de um vanguardista destemido. Em Gan-
ce encontramos – não apenas neste filme, 
mas igualmente no anterior La Roue, 
também ele, por motivos diferentes, e 
igualmente irrefutáveis, uma obra pionei-
ra e decisiva da sétima arte – tanto o furor 
de uma vontade de poder irreprimível, de 
uma abnegação intempestiva que deve ser 
transposta para o ecrã (e a sua admiração 
por Nietzsche bem pode ser evocada), 
como um élan poiético que perante nada 
se deve deter (sejam as adversidades técni-
cas, físicas ou psicológicas).  Este é, ainda, 
um filme que reivindica a herança mais 



gorias, símbolos e demais figuras retóricas se multiplicam, 
talvez explicando a amplitude e diversidade de interpreta-
ções plausíveis.

Gance nunca escondeu que o seu cinema era feito para a 
adesão popular, chegando a afirmar em 1929, numa confe-
rência – e ecoando o pensamento de Wagner –, que o cinema 
é uma arte do povo e uma arte para toda a humanidade. E à 
semelhança do compositor alemão, dizia ele que queria recu-
perar o tipo de participação que o público tinha na tragédia 
antiga: “fazer do espectador um ator, misturá-lo na ação, ar-
rastá-lo no ritmo das imagens”. Para ele, “o público não deve 
ser espectador como foi até ao presente, o que lhe retirou 
a faculdade de resistência e de crítica”. Defendia de modo 
veemente que o público “deve ser ator como é na vida, e na 
mesma medida dos atores do drama”. Para isso, afirmava:

“a minha própria técnica deverá operar esta transformação 
psicológica, e o público deverá bater-se com os soldados, 
sofrer com os feridos, comandar com os chefes, fugir com os 
vencidos, odiar, amar”. Em síntese: “ele deve incorporar-se 
no drama visual como os atenienses nas tragédias de Ésqui-
lo, e tão completamente que sendo a sugestão coletiva, ele 
não formará mais que uma única alma, que um só coração,  
que um só espírito”. Se quisermos ver aqui algo semelhan-
te ao(s) cinema(s) de massas que conheceríamos no futuro, 
podemos fazê-lo, mas, em meu entender, num duplo sentido: 
o de uma perigosa propaganda ideológica que poderíamos 
associar aos regimes totalitários; o de uma arte de entre-
tenimento em que o blockbuster capitalista se tornaria rei. 
Líderes carismáticos e super-heróis pragmáticos.

Algo que, parece-nos, importa realçar é, transportando 
os conceitos de carisma e de heroísmo, a sensação de mis-
são infindável e abnegada com que Gance enfrentava todas 
as circunstâncias e o entusiasmo desmedido que colocava 
em cada empreendimento, ao ponto de, para galvanizar os 
atores, os por a cantar doze vezes a Marselhesa até sentirem 
o hino como se estivessem em real campo de batalha. Como 
disse Alexander Volkoff, um seu assistente, em 1929: “ele 
está constantemente assombrado pela ideia de fazer melhor, 
de se ultrapassar e de ultrapassar os outros. Ele esforça-se 
todos os dias para chegar mais longe e mais alto. Tudo o que 
se apresenta a Gance como uma nova possibilidade é trans-

decisiva da cultura ocidental – dos gregos aos românticos, 
de Shakespeare a Wagner, da poesia à pintura, da música 
ao teatro –, mas também que encarna o zeitgeist modernista 
e experimental em que Gance vivia e convivia, em especial 
o das vanguardas cinematográficas, e particularmente a 
francesa, onde tinha como companheiros de missão Ric-
ciotto Canudo, Germaine Dulac, Jean Epstein, Elie Faure 
ou Louis Delluc. Sumarizando: solidamente erudito no que 
transporta do passado, efusivamente ousado no que anseia 
para o futuro.

OS IDEAIS

É, por isso, tão abertamente como poucos, um filme de 
ideias e de ideais, por vezes contraditórios na sua aparência 
– como contraditórias e contrárias foram as reações ao filme 
–, mas imprescindíveis para tão pessoal alquimia. A essas 
ideias e ideais, cinematográficos e políticos, tantas vezes 
tão estreitamente imbricados uns nos outros, proclamados 
frequentemente num tom e com um alcance quase patologi-
camente messiânico, vale a pena sempre voltar. É um filme 
de um homem cujo retrato tão bem foi traçado por Jean 
Arroy, num texto intitulado Ecce Homo, onde, para descrever 
o homem e o artista, usa expressões como “alma magnífica”, 
“maelstrom apaixonado”, “eletricidade mental”, “entusiasmo 
extraordinário”, “explosivo intelectual”, “bravura serena”, 
“cume do sublime” ou “força cega da natureza”. E onde, 
resumindo tudo isto, diz que “procurando a flor da poesia, 
Gance encontrou a chama da fé”. Para retrato, parece-nos 
mais do que suficiente e elucidativo.

Era também alguém com uma fé desmedida no cinema, 
que se propunha, como diz num texto de 1912, intitulado
O que é o cinematógrafo? Uma sexta arte!, “abarcar todos os ci-
clos de todas as épocas a fim de conseguir o clássico do cine-
matógrafo que o orientará para uma nova era”. E acrescen-
tava: “um dia próximo chegará, espero, em que as minhas 
divagações, tornadas tangíveis, mostrarão o que podemos 
esperar desta admirável síntese do movimento, do espaço 
e do tempo”. Capaz de um pensamento que, como poucos, 
igualava na sua clareza expositiva a sua capacidade criadora, 
dizia em 1924 que “Napoleão será uma grande projeção de 
luz sobre o futuro cinematográfico, (...) uma lição viva para o 
futuro”. E acrescentava: “mas não creio, como vós, que esta 
será a minha última obra, pois estudo há demasiado tempo a 
série dos Grandes Iniciados, Moisés, Buda, Orfeu, Krishna, 
Cristo, Pitágoras, Maomé, para não estabelecer depois de 
um esforço desta escala o grande evangelho cinematográfico 
de La Fin du Monde, que preparo há anos e que será o adven-
to definitivo da nova linguagem silenciosa entre os povos”. 
La Fin du Monde seria feito, mas, infelizmente, revelar-se-ia 
desprovido do virtuosismo e da imaginação de Napoleão (e 
poderia ser de outra forma?), não estando à altura da missão 
que o justificava: ser “o grande fresco sobre a proclamação 
da República Universal e os ideais humanistas”.

Sobre o protagonista do filme, Gance afirma: “Napoleão 
é Prometeu. Não se trata aqui de moral nem de política, 
mas de arte (...). Napoleão é uma abstração do mundo”. Ou 
seja, é a incarnação do herói romântico, vencedor entre os 
humanos, vencido pelo destino. Como diz, foi a sua tragédia 
que procurou “compor com a música da luz”, instaurando 
um olhar de poeta, assumindo uma visão lírica e, como 
defende, não hesitando em sacrificar a história à verdade 
lírica. Tal fascínio e até ficcionalização da figura do líder, do 
chefe, valer-lhe-iam acusações de fascismo, num filme que, 
segundo o seu autor, pretendia ser uma epopeia destinada a 
“engrandecer os ideais revolucionários”, e no qual as ale-
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que um dialeto entre as artes. Ele tor-
nar-se-á linguagem universal se fizerem 
o esforço de tentar ler as novas letras 
que pouco a pouco ele dá ao alfabeto 

dos olhos”. É, pois, do “evangelho da luz”, expressão mais 
que uma vez usada por Gance, que falamos. E não menos 
que isso. 

OS SONHOS

Não satisfeito com o que conseguira em Napoleão, em 1929 já 
aponta novos horizontes: “o que eu vejo num futuro próximo 
são as imagens dos nossos filmes dotadas de relevo, danças 
esféricas volteando no espaço como os corpos reais que nós 
tocamos à nossa volta: será a íntima união do cinematógrafo 
e da estereoscopia”. E proclama: “nesse dia veremos novas 
maravilhas”. No mesmo texto, denominado O Cinema de 
Amanhã, vai ainda mais longe: “no dia em que o cinema em 
relevo for descoberto, o cinema existirá, não antes”. Esse 
cinema hipotético vislumbrado por Gance quase nos faz 
revisitar a Invenção de Morel ou a Matrix de Neuromante, 
quando lemos que “a alma dos espectadores misturar-se-á 
com a alma das personagens e das coisas; todos participarão 
no drama através da magia desta alucinação”.

Mas diz mais: “a cor, o som universal, o relevo, os ecrãs 
múltiplos, é na sua síntese que vejo surgir o cinema do 
século XX. Nem consigo dizer-vos tudo o que vejo, tudo o 
que pressinto...” Sempre a olhar o horizonte, mas trazendo 
consigo a memória. Nele parece estar sempre presente um 
cinema total que seria a medida única da sua visão: “todas 

as lendas e mitos, todos os fundadores de religiões e todas as 
religiões, todas as grandes figuras da história, toda a ima-
ginação dos povos, todos eles esperam a sua ressurreição 
luminosa. E os heróis empurram-se às nossas portas para 
entrar. Toda a vida do sonho e todo o sonho da vida estão 
prontos a acelerar na nossa fita sensível”. Para quê tudo isto? 
O objetivo é simples:  “criar para toda a humanidade uma 
memória única, uma espécie de música da fé, da esperança, 
da lembrança 3.” 

Um novo mundo, um novo amanhã. Utopia tecnológi-
ca, humanismo evangelizador. Prosélito, de certa forma. 
Ingénuo, claramente. “Todos os visionários, os poetas, os 
heróis devem apresentar-se às multidões, falar-lhes, dar-lhes 
a mão”. Estamos em plena potência da vontade renovadora: 
“podemos mostrar aos homens a República de Platão, o es-
tado socialista de Marx ou o reino de Zaratustra. O cinema 
pode explicar a vida, como o fazem a Bíblia e os evangelhos. 
E como a música, ele pode ser, e será, uma morada de comu-
nhão universal”. 

Cinema ecuménico, luminoso, profético, prometeico, 
sobre-humano, eterno. Comovente, mesmo para ateus ou ag-
nósticos. E insaciável, como demonstram os inúmeros pro-
jetos iniciados, esboçados e inacabados: uma série de sete 
filmes sobre os Sete Pecados Capitais; uma adaptação de 
Giselle, que deveria ser o “primeiro grande filme internacio-
nal de dança”; um filme chamado O Crepúsculo das Fadas que 
deveria passar-se numa espécie de “quarta dimensão onde 
as ideias de espaço e de tempo são abolidas”; uma parábola 
sobre a utilização pacífica da energia atómica denominada O 
Reino da Terra; uma espécie de Ilíada com Mao Tsé Tung, que 
o leva à China; ou A Divina Tragédia, projeto desmedido na 
ambição e na mensagem. Eis o que Gance tinha imaginado, 
em 1949, para este último, que descreve como “página da Bí-
blia cinematográfica do futuro”: um filme “construído como 
as catedrais, sem nome de autor, de diretor ou de vedetas”, 
que “deve ser anónimo” e o “fruto precioso [e gracioso] de 
um coletivo de artistas pios e entusiastas”. Como diz, “não 
um filme de propaganda para a igreja, mas uma obra cristã, 
profundamente humana, universal”, cuja expectativa estava, 
mais uma vez, à altura da desmesura de Gance: “o verdadei-
ro cinema de amanhã nascerá deste filme”. Obra com que 
pretende “um grau físico de emoção coletiva só comparável 
à verdadeira Paixão: amai-vos uns aos outros”.

Realizado em triplo ecrã, com a ação a decorrer em simul-
tâneo na antiguidade e na atualidade, é uma obra de moder-
nidade inegável que conseguimos adivinhar: as personagens 
da atualidade são as mesmas da antiguidade, divididas em 
três grupos – crentes, incrédulos e indecisos –, vivendo num 
universo insólito onde “o espaço e o tempo são abolidos”, ou 
seja, “em que o cinema acaba de nos fazer entrar na quarta 
dimensão”. E também uma obra de contemporânea intertex-
tualidade em que, a certa altura, como diz, “todas as repre-
sentações da Crucificação se substituem e justapõem, com 
música de Bach e Haendel e a voz de Pascal”, uma “sinfonia 
cristã”, onde se “devem inscrever os signos da Paixão e do 
holocausto”. Ciente da megalomania, e das forças sobre-hu-
manas de que precisaria para cumprir tal desígnio, vira-se 
aos céus: “eu suplico à Luz Divina que me considere como 
o seu obreiro mais fervoroso para a dividir em feixes, em fo-
guetes, em incêndios, em calor sobre todos os ecrãs do mun-
do, como um arquiteto anónimo desta catedral de luz viva 
e sonora, juntando em meu redor uma plêiade de artistas e 
técnicos conquistados pela minha própria fé e pelo esplendor 
da obra a realizar”. Se Napoleão pode bem ser o maior filme 
do mundo, A Divina Tragédia pode bem ser o maior filme... 
nunca feito.

mitido por ele aos laboratórios. As suas forças procuram 
constantemente uma nova técnica. É por isso que ele precisa 
de muito tempo”. 

E, podemos complementar, é por isso que usa a câmara 
como ninguém: coloca-a em cavalos, trenós, pêndulos; fá-la 
marchar, saltar, cair; age, agita-se, vive. No guião escreve 
mesmo que pretende tratar “a câmara como se fosse um ser 
humano”. Procura todas as formas, usa todos os meios: abs-
trações, sobreimpressões, ecrã dividido, travellings, grandes 
planos, jogos de luz, montagem fulminante, dinamismo, 
sincretismo, paroxismo, gigantismo. Cinema total. Cineasta 
integral.

Retrospectivamente, diz em 1956 que “quando fiz Napo-
leão, sentia-me como alguém a quem se tivessem prendido
os braços e que se queria libertar das amarras”, perguntan-

do-se então como conciliar, numa mes-
ma imagem, a força visual da grande 
quantidade de personagens e a distân-
cia a que tinha de as filmar, afirmando 
que foi daí que veio a necessidade e a 
ideia do triplo ecrã, o qual origina, nas 
suas palavras, uma “arquitetura em 
movimento maravilhosa”. Na découpa-
ge escreve: “o cinema entra numa nova 
era: de melódico ele passa a sinfónico”. 
A orquestração das imagens sobre três 
ecrãs seria a “Marselhesa da Imagem”. 
Dirigindo-se aos espectadores, afirma: 
“o meu Bonaparte, como vos o apresen-
to, inscreve-se na grande linhagem dos 
republicanos idealistas da qual Cristo 
foi o primeiro exemplo”. E acrescenta: 
“do ponto de vista técnico, é o futuro 
do cinema que está em jogo. Se a nossa 
linguagem não compreende as suas 
possibilidades, ele não será mais do 



Culminação

de um

Estilo

O MICRO-COSMOS DA PROSTITUIÇÃO

Kenji Mizoguchi morreu a 24 de Agosto de 1956, escassos 
meses depois de ter estreado no Japão, a 18 de Março, o seu 
último e memorável filme, A Rua da Vergonha (akasen chi-
tai). Embora não tivesse uma idade muito avançada (nasceu 
em 1898), naquela altura já contava com uma filmografia 
consideravelmente vasta, composta por nada menos do que 
cento e uma obras, muitas delas hoje desaparecidas. Mas
o mais extraordinário é a profunda modernidade e audácia
do seu último filme, um dos auges da sua arte e também 
do cinema japonês da época. 

É possível apreciar uma boa e inesperada prova disso 
no plano introdutório, aquele por que desfilam os cré- 
ditos. Sobreposta a uma 
panorâmica lateral que
percorre o horizonte
diurno de Tokyo ouve-se
uma música decididamente
estranha, tão desestabilizadora e aparente-
mente discordante como fantasmagórica e, 
sobretudo, pouco ortodoxa, que se revela
surpreendentemente afim aos postulados
vanguardistas de algumas célebres experi-
ências sonoras que até essa mesma época 
desenvolveram músicos como John Cage 
ou Nam June Paik, e até próxima da sonori-
dade – salvo todas as distâncias que se considerar 
oportunas – que torna tão característica a audi-
ção de peças de Krzysztof Penderecki como 
Fluorescences (1961-62), composição na
qual instrumentos como o flexátono, a sire-
ne, a serra musical ou uma máquina de es- 
crever conferem um toque de distinção  
particular e des-
concertante ao 
tecido sonoro.

Trata-se, com efeito,
duma espécie de cacofonia, criada pelo compositor Toshirô 
Mayuzumi, que se distancia do que tradicionalmente se 
entende por banda sonora e se aproxima deliberadamente 
de uma mera sucessão de sons desarticulados. As impli-
cações que permanecem escondidas por trás desta música 
serão captadas pelo espectador (de forma mais subliminar 
do que consciente), mais de forma subliminar do que de 
forma consciente, ainda que a sua reaparição no filme, tão 
intermitente quanto recorrente, corrobore a importância que 
Mizoguchi lhe concede. A incómoda e quase sideral natu-
reza destes sons choca de forma deliberada com uma visão 
aparentemente realista – isto é, naturalista e costumbrista 
– do mundo da prostituição, um microcosmos que se rege 
por umas regras que lhe são inerentes e das quais o cineasta 
se aproxima com um olhar quase antropológico  – ainda que 
sem alcançar uma perspectiva estritamente científica, que o 
tornaria talvez demasiado frio e distante – que nunca entra 
em conflito com a sua modulada, compreensiva e delica-
damente humana percepção das personagens e das suas 
motivações.
 
Porque A Rua da Vergonha retrata a vida de cinco mulheres 
que trabalham num prostíbulo chamado Dreamland situado 
no distrito de Yoshiwara, mas também a daquelas perso-

nagens – chefes, familiares ou clientes – que orbitam à sua 
volta. Neste sentido, o filme completa (ou complementa) esse 
olhar complexo sobre o feminino que Mizoguchi, um dos 
grandes cineastas da mulher, tinha vindo a desenvolver, com 
pleno conhecimento de causa, em obras como Oyuki, a Vir-
gem (Maria no Oyuki, 1935), Elegia de Osaka (Naniwa Erejî, 
1936), As Irmãs de Gion (Gion no Shimai, 1936), Mulheres da 
Noite (Yoru no Onnatachi, 1948) ou A Imperatriz Yang Kwei 
Fei (Yôkihi, 1955). E porque, apesar do que possam dizer as 
aparências, todas têm as suas razões: a aparentemente segu-
ra Mickey (Machiko Kyô) oculta a sua vulnerabilidade debai

xo de uma carapaça que a ajuda a proteger-se do ca-
rácter hipócrita do pai, um homem que poucos meses 
depois de a esposa ter morrido se casa com outra mu-
lher com o intuito de não perder o respeito que ga-

nhou como empresário; 
a supostamente frágil 
Yasumi (Ayako Wakao) 
é, pelo contrário, a mais 
calculista e sagaz, uma

perspicaz fura-vidas que não quer ser pobre 
e que por essa razão, e também porque tem 
que pagar uma fiança elevada para libertar o

pai, que foi preso apesar da sua inocência, 
ludibria um homem chamado Aoki (Fujio 
Harumoto) que se apaixonou por ela e de 
quem obtém grandes quantias de dinhei-
ro; a mais veterana, Yumeko (Aiko Mima-

su), está prestes a reformar-se, o que não impede 
que se vão abrindo fendas na relação com o seu 
jovem filho Suichi (Yosuke Irie) por o rapaz, en-

gonhado pela profissão da mãe, a criticar 
com amargura por ela o chamar constan-
temente ao seu trabalho; Hanae (Michiyo
Kogure), que tenta preservar a todo o cus- 

to a sua integri-
dade como ser 
humano, luta 
por cuidar do 
seu marido do-

ente e do seu bebé; e Yorie (Hiroko Machida), que tenta 
abandonar o mundo da prostituição casando-se com um 
sapateiro, retoma o seu antigo trabalho porque descobre que 
o casamento pode ser ainda mais alienante: durante a sua 
curta relação, o marido tratou-a como a uma escrava fazen-
do-a coser solas, preparar a comida e lavar a roupa, e tudo 
isso sem necessidade de lhe pagar um salário…

O mais interessante de semelhante carcaça argumentativa é 
que, circunscrevendo-se plenamente a ela, Mizoguchi obtém 
certa liberdade de movimentos que se traduz na construção, 
fluida e rigorosa, de um relato coral perfeitamente elaborado 
e repleto de pequenos matizes. Ao contrário de Contos da 
Lua Vaga (ugetsu monogatari, 1953), O Intendente Sansho 
(sanshô dayû, 1954) ou A Imperatriz Yang Kwei Fei, que são 
talvez mais vistosos e manifestos na sua mise-en-scène, a 
depuração formal que A Rua da Vergonha ostenta é absolu-
ta. Com apenas um ligeiro movimento de câmara ou com o 
bruxuleio de uma luz numa esquina do cenário, o realizador 
é capaz de expressar toda a sordidez que se esconde por trás 
de alguns dos episódios recriados. Encontramo-nos mais 
uma vez nesse território da mise-en-scène invisível de que 
falava há uns meses em relação a Magokoro (1939), de Mikio 
Naruse. O seu requinte e a sua precisão (visual e gestual) 

[ e n s a i o ]

ARGUMENTO N154 BOLETIM CINE CLUBE VISEU



17

é subtil até extremos com os quais talvez só os cineastas 
japoneses (ou certos realizadores indianos ou chineses, 
caso de Satyajit Ray ou da primeira etapa de Zhang Yimou) 
souberam comprometer-se com perfeita naturalidade: talvez 
por essa forma de expressão ser um reflexo indirecto de uma 
sociedade que, pelo menos naquela época, estava habituada 
a guardar coisas para dentro. Desejos, opiniões ou aspira-
ções que não deviam ser expressados. Algo que, em geral, 
extravasa sempre na existência de uma tensão que, ainda que 
sub-reptícia, permanece latente e ameaça irromper para o 
exterior de forma violenta. 

A EMOÇÃO ATRAVÉS DA FORMA

Perante uma obra que reúne semelhantes características 
parece sempre mais produtivo falar de fragmentos do que de 
sequências inteiras, basicamente porque a descrição destas 
últimas costuma ser extremamente trabalhosa, e ao fim e ao 
cabo pouco frutífera para o leitor. Se bem que é certo que 
muitas vezes o realizador resolve as cenas de forma brilhante 
com apenas dois ou três planos. Vejamos um exemplo. Mais 
ou menos a meio d’ A Rua da Vergonha abre-se uma nova 
sequência com um plano geral que mostra o final de uma 
rua envolto na escuridão da noite. Ouve-se um fragmento 
fantasmal (será fantasmagórico) da música de Mayuzumi 
sobreposto à imagem. Um homem com uma bicicleta cruza 
o enquadramento da direita para a esquerda e, antes que 
desapareça, Hanae entra em campo e avança em direcção 
à câmara, momento em que o choro de um bebé acrescenta 
um efeito perturbador ao conjunto. Consciente de que se 
trata do seu filho, a mulher começa a correr e, já no plano 
seguinte, que agora é de pormenor, o espectador contempla 
como as pernas de um homem se erguem sobre uma banque-
ta de forma tal que a imagem não permite pressagiar nada 

de bom, bem pelo contrário. É então que uma franja de luz 
cruza inesperadamente a sombria composição e Hanae, que 
acaba de entrar na casa miserável, irrompe apressadamente 
no compartimento para evitar que o seu marido consume 
a sua acção desesperada. Enquanto o repreende pelo que 
estava prestes a fazer, a mulher observa como o homem, 
envergonhado, permanece ajoelhado no chão com a cabeça 
afundada entre os braços e oculta pelas sombras. Ao mesmo 
tempo, o bebé continua a chorar, razão pela qual o seu la-
mento se erige numa afortunada exteriorização dos próprios 
sentimentos quebradiços do suicida, alguém que admite sem 
rodeios que não é capaz de ver uma saída para a sua desgra-
çada situação social.

Um pouco mais à frente no filme, Mizoguchi mostra em pla-
no geral como Yasumi, outra das prostitutas, entra num pe-
queno restaurante. Enquanto a rapariga avança em direcção 
à câmara, o realizador acompanha o seu movimento com um 
travelling de recuo que se adequa ao seu movimento para ir 
revelando de forma progressiva o cenário até que a perso-
nagem tropeça, por assim dizer, num dos seus clientes, um 
tal Kaneda. Depois de o cumprimentar com um “olá” que é 
quase um acto reflexo motivado por tão inesperada surpresa, 
Yasumi contempla o resto dos comensais que acompanham 
o homem, que não são outros que a sua mulher e várias 
crianças, e, sem necessidade de prolongar mais a cena, 
afasta-se e senta-se na mesa que está por trás da da família. 
Dado que a mulher lhe pergunta quem é a desconhecida, 
Kaneda inventa que o seu nome é Yasuhara e que é uma 
dactilógrafa “muito eficiente”. Mas a vestimenta da rapari-
ga parece tão “exagerada” à mulher, que esta, movida pela 
curiosidade, se levanta para a cumprimentar. Ao fazê-lo, o 
enquadramento, que até àquele instante se tinha mantido 
transparente na sua funcionalidade, muda, mas fá-lo, como 
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não poderia deixar de ser, de forma quase imperceptível. A 
câmara corrige a composição com uma ligeira panorâmica 
vertical e avança quase simultaneamente para a frente, de 
modo que a situação fica enquadrada de forma algo mais 
intensa – a escala da imagem é um pouco mais fechada, é 
certo, mas de modo algum enfática – e um elemento do ce-
nário que até àquele instante não tinha adquirido nenhuma 
relevância visual – um poste de madeira que se eleva desde 
o chão até ao tecto – divide agora literalmente, por razões 
óbvias, as personagens: na metade esquerda e em segundo 
plano, a esposa de Kaneda e Yasumi mantêm uma peque-
na conversa durante a qual a segunda se deixa guiar pela 
primeira, enquanto na direita, situada em primeiro plano e 
com o poste separando-o delas, o homem, que também se 
levantou, impotente, olha para as duas segurando tolamente 
nas mãos o pedaço de carne que tinha estado a comer com 
absoluta tranquilidade até esse momento. Como se tudo 
isto fosse pouco, ao fundo da imagem, em terceiro plano, 
um cliente habitual de Yasumi entra no estabelecimento e, 
depois de avançar brevemente na direcção das mulheres – 
exactamente pelo centro do espaço vazio que as separa – e 
intuir o que se está a passar, desaparece cautelosamente do 
plano pelo lado esquerdo da composição. Antes, a prostituta 
terá virado brevemente a cabeça e descoberto a sua presen-
ça, razão pela qual não tardará a desculpar-se e despedir-se 
do casal avançando em direcção à câmara e dedicando uma 
fugaz mas divertida careta a um Kaneda que mal sabe como 
reagir. O que é engraçado é que, sequências antes, o homem, 
lampeiro, dizia a Yasumi, depois de um dos seus serviços, 
que “a minha mulher e os meus filhos perdi-os durante a 
guerra, de maneira que estou sozinho e aborrecido. Como 
é dura a vida de um viúvo”, basicamente porque com isso 
pretendia ganhar mais atenções da rapariga. Objectivo que, 
de certa forma, alcançava, pois a sua história trágica arran-

cava à profissional do sexo a promessa de que “a próxima 
vez que vier, farei o papel de esposa”. Contudo, Yasumi tem 
que olhar para o assunto com ironia, consciente, ao fim e ao 
cabo, de que na sua profissão as mentiras são moeda cor-
rente no trato com uns clientes que através dela e das suas 
colegas não aspiram a outra coisa que construir uma vida 
paralela. Ela mesma, como se descobrirá a seguir no seu tra-
to com o homem que a espera, que é nada mais nada menos 
do que o seu apaixonado Aoki, é uma mestra consumada na 
arte do fingimento e da invenção. 

SOMBRAS, BARULHO E INTROSPECÇÃO

No que toca ao uso da luz com fins inequivocamente dramá-
ticos existem dois bons e quase consecutivos exemplos perto 
do final do filme, o primeiro quando Hanae, de repente, 
toma consciência da sua alienada existência no prostíbulo, 
circunstância que a leva a experimentar um arroubo preo-
cupante de loucura, e o segundo quando um desenganado 
Aoki, angustiado porque roubou dinheiro aos seus che-
fes para ajudar Yasumi e fugir com ela de viagem – sendo 
que, na hora da verdade, descobre que a rapariga só queria 
garantir um futuro melhor para si mesma, obviamente sem 
o ter em conta a ele –, tenta estrangular a prostituta. Em 
ambos os casos, o bruxuleio de uma luz na rua provoca o 
aparecimento intermitente de umas sombras que, projecta-
das no interior desse estabelecimento ironicamente chamado 
Dreamland, geram uma leitura das imagens que parece tão 
crua pelas suas conotações (decididamente cruéis: a som-
bra da demência ou da morte paira sobre as personagens) 
como inquietante pela sua concreção. Uma inquietude que 
também terá surgido no relato (por outros meios) durante 
uma sequência prévia na qual Yumeko tenta dialogar com 
o seu filho Suichi num espaço tão desencantado e inumano 
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como pode ser a zona industrial em que este trabalha, um 
cenário significativamente dominado pelo fumo das fábricas, 
o barulho das máquinas e o pó que o vento levanta. E um 
episódio, já agora, que graças a isso e ao reaparecimento, 
aproximadamente na sua parte do meio, da inarticulada 
música de Mayuzumi, se torna um tanto abstracto e quase 
inescrutável a nível emocional. Um fragmento no qual, para 
além do mais, brilha com especial intensidade a capacidade 
de Mizoguchi para a direcção de actores: a mulher e o seu 
filho expressam, respectivamente, uma tentativa de reconci-
liação e, pelo contrário, irreconciliáveis diferenças, através 
da sua posição instável no espaço ou da coincidente ou diver-
gente direcção dos seus olhares. Tudo isso com o propósito 
de revelar a evolução de uma determinada e muito instável 
situação dramática que finaliza de forma contundente com o 
abandono da mãe por parte de Suichi.

A música, o som, a luz, a direcção de actores, a montagem 
interior do plano, a composição visual… são recursos utiliza-
dos de forma muito subtil, é certo, mas com uma insistência 
e uma simplicidade madura que só os mestres são capazes 
de exibir. Não é de estranhar que, em perfeita sintonia com o 
anterior, o cineasta conclua este filme elaborando aquele que 
talvez seja o melhor plano da fita, assim como um dos mais 
audazes e insólitos de toda a sua carreira. Nele, uma menor 
de idade chamada Shizuko (Yasuko Kawakami), ainda vir-
gem, dispõe-se a enfrentar o seu primeiro dia numa profis-
são que ela espera que lhe proporcione dinheiro suficiente 
para cuidar do seu pai, um homem que trabalhava numa 
mina e sofreu um acidente, e também da sua mãe. Depois de 
um excelente plano geral que retrata a partir da rua como é 
que as suas experientes colegas se esforçam por conseguir 
clientes novos, um plano médio inconfundivelmente intros-
pectivo passa a individualizá-la. Mizoguchi mostra-a debai-

xo do umbral do recinto justamente quando a adolescente 
tenta fazer um tímido mas frustrado ensaio de as imitar, 
como que escondendo a cara atrás da parede de azulejos que 
dá para a rua e mostrando uma tremenda vergonha pela sua 
nova condição. Em último lugar, Shizuko só deixa ver um 
dos seus atemorizados olhos exactamente quando a imagem 
se funde a preto, em justa correspondência com a nova orien-
tação, mais ominosa mas também mais explícita que nunca 
– pelo menos no que se refere ao seu segundo plano sonoro, 
que é também mais convencional a nível melódico –, que a 
banda sonora toma definitivamente.

Trata-se, sem dúvida alguma, de uma contundente mas 
muito lúcida análise da condição humana, tão verosímil e 
pessimista no seu veredicto como honesta e pouco dada às 
concessões dramáticas, por muito que, dadas as circunstân-
cias, não se deixe de perceber autêntica valentia (e dignida-
de) numas mulheres que são tratadas – de forma explícita e 
reiterada pelos seus próprios chefes – como autêntica merca-
doria. Se tivesse que escolher obras recentes que se aproxi-
mem de certo modo ao êxito que supõe um filme como este, 
ocorrem-me três trabalhos tão destacados como Sunset Song 
(2015), de Terence Davies, Carol (2015), de Todd Haynes,
e Cavalo Dinheiro (2014), de Pedro Costa, propostas que, 
ainda que se encontrem, quiçá, um ou dois passos atrás do 
que conseguiu o japonês – digo isto tendo em visto cada um 
deles uma só vez, pelo que aconselho não conceder demasia-
da validade à minha suposição –, tentam pelo menos elabo-
rar uma arquitectura audiovisual que, estando próxima do 
magnífico, se destaca especialmente pela sua autenticidade e 
por um deliberado distanciamento das convenções. 

*6/OUT/2016 EM DERIVAS, PORTADA, RE/VISIONES, REVISTA TRANSIT: 
CINE Y OTROS DESVÍOS.
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da filmografia de Lewis Klahr ressoa uma energia cuja 
palpitação é subterrânea, e que remete para a cartografia de 
uma América da insónia, distante, suspensa numa atmosfera 
noir em modo daydream, uma distorção do reflexo do “retrato 
do materialismo americano através das imagens que produz 
de si mesmo.” Esta existência dúplice consubstancia-se num 
estado de permanente indefinição, entre o sono e a vigí-
lia, em que o exercício da busca do sentido é o da busca do 
comprimento de onda que o permita revelar, mesmo que ape-
nas por breves instantes, mesmo que “apenas para o deixar 
escorregar logo de seguida, enquanto se entra num ou noutro 
estado.”

Na obra de Klahr, o tempo, concretizado na angústia resul-
tante da experiência da temporalidade na carne e osso do 
imaginário colectivo, é um tema preponderante, o que expli-
ca o “requintado tom melancólico que impregna o seu tra-
balho.” É esta omnipresença que a trespassa, que anima os 
seus enigmas mais profundos, que se procura dissecar, adiar, 
resolver. Por conseguinte, também o olhar sobre o passado 
escapa a um entendimento superficial ou a uma apreciação 
redutora, procurando estabelecer um equilíbrio delicado en-
tre a memória e a experiência, não caindo num “mero exer-
cício nostálgico”, mas antes encetando a “tentativa corajosa 
de reconciliar os mistérios existenciais do passado com os 
fardos permanentes da condição humana.” Dessa forma, o 
“acto de preservação, seja de memórias, de materiais, ou de 
ambos”, assume uma valorosa “perseverança, e contém uma 
ainda mais rara vitalidade.” 

Se a lacuna e a ausência são as faces mais visíveis do tom me-
lancólico com que os habitantes do universo klahriano enca-
ram a sua própria relevância, estes, tal como outros aspectos 
formais e temáticos, devem ser entendidos numa perspectiva 
mais ampla, isto é, quando devidamente enquadrados num 
todo que é mais do que a articulação desses episódios, e que 
permite enfrentar com uma maior clarividência a implacá-
vel dinâmica que a imagem em movimento procura suturar. 
Como tal, a melancolia não se restringe à perda, permitin-
do “que a tristeza contenha em si sabedoria e aceitação”, 
constituindo-se como “um tipo de sono muito profundo que 
encerra em si dor, doçura, eternidade.”

As referências mitológicas são uma constante, sendo que se 
isolam os seus atributos tendencialmente abstractos, isto é, 
os deuses-esqueletos, a oralidade descarnada, as camadas 
sedimentares que a arqueologia procura desvendar, recorren-
do ao olhar microscópico de um cinema da intimidade, ao 
paciente labor em torno das infinitas repetições que podem 
processar-se entre todos os elementos individuais, quando 
operam em conjunto. Esses esboços de narrativa, que nunca 
se fixam verdadeiramente nos contextos que os adoptam, 
mas que permitem às civilizações que os fazem circular a 
ultrapassagem da sua própria finitude, ou seja, pelo menos 

a ambição da eternidade, residem em elementos 
“ficcionais que são úteis, (...) duradouros, elemen-
tais”, naturalmente desembocando numa ambi-
guidade que é parte integrante da forma como
a obra de Klahr incorpora e integra “versões que 

competem entre 
si”, narrativas que 
contêm “verdades 
parciais ou para-
doxais 1.” 

LEWIS KLAHR

FIGURA DE DESTAQUE
DO CINEMA DE ANIMAÇÃO 
NA SUA VERTENTE MAIS 
TRADICIONAL E LO-FI,
EM QUE A COLAGEM 
É O MÉTODO ELEITO 
PARA BARALHAR OS 
TERRITÓRIOS MAIS 
SENSÍVEIS DA MEMÓRIA 
COLECTIVA AMERICANA, 
ATRAVÉS DA RECICLAGEM 
DA SUA MITOLOGIA 
CINÉFILA. CLÁSSICO 
NAS REFERÊNCIAS QUE 
IMPORTA, E CRÍPTICO
NAS MANIPULAÇÕES A
QUE AS SUJEITA, CRIA 
UM UNIVERSO NARCÓTICO, 
OSCILANTE, MINUCIOSO, 
TÃO ARCAICO QUANTO 
PROFUNDAMENTE BELO.
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Os paralelismos que se estabelecem entre os mitos ances-
trais e a banalidade quotidiana, desgastada e reciclada até à 
tontura, assentam em temas recorrentes, que “tanto invocam 
como frustram” esses impulsos, esses pontos de contacto. 
A contradição materializa a ideia de que, de algum modo, 
“tudo é verdade, e por isso há uma grande abertura e adap-
tabilidade para estes textos.” A sua reverberação sente-se de 
uma forma mais evidente, de novo, quando lida em conjunto, 
encarando estas narrativas episódicas como elementos de 
uma transcendência, que se sente mais pela sua dimensão 
do que pelo conforto que possa proporcionar - também os 
deuses e as crenças da infância deixam de garantir as respos-
tas que se imaginavam no passado, o que leva a que se tenha 
de procurar preces actualizadas que mitiguem as ansiedades 
do presente. Mesmo que se procure efectuar uma análise tão 
obsessivamente detalhada como o processo da construção 
destes episódios, focada em “cada objecto, personagem, cor 
e enquadramento 2,”  o resultado final é sempre uma con-
fluência sinuosa, um enjoo cósmico, em que se dilui o arcano 
e o concreto, a resiliência do individual e o antecipar do infi-
nito, e que resiste a uma reunificação derradeira que restitua 

coesão e sentido, permanecendo dessa forma no domínio do 
secreto, do inintelígivel.

Sendo a colagem o seu método de operar, parte-se necessa-
riamente de um arquivo de imagens mortas a que se procura 
atribuir nova existência. Por serem obsoletas, há uma para-
doxal frescura na forma como se abordam, porque dissocia-
das de contextos unívocos, e como tal, abertas a múltiplas 
apropriações e possibilidades de reescrita. Recuperadas, e 
por isso reanimadas, mesmo que ainda no seio do ciclo de 
consumo voraz que as cria e torna dispensáveis, são teste-
munhas privilegiadas do encadeamento da memória e da 
história, “de como se intersectam, das suas imprecisões, da 
quantidade de esquecimento que está envolvido no próprio 
acto da lembrança.”  Também isso reveste estes detritos 
civilizacionais, estes despojos de um passado relativamente 
recente, de uma deslocalização espácio-temporal que lhes 
confere uma dimensão mitológica – existindo fora da racio-
nalidade, habitam o território inclassificável da crença. A 
recolecção obsessiva dos pedaços descartados por esse ciclo 
de consumo e regurgitação aponta para uma “invocação da 
memória”, em que a saturação compromete muitas vezes a 
forma como se comunica, pelo que a construção do signi-
ficado se concretiza de uma forma mais intuitiva. Os seus 
filmes encenam esse momento de afecto perante uma perda 
em constante aceleração, inevitavelmente cedendo à sua 
inexorabilidade, ao poder supremo da carne que se decom-
põe, mas procurando ainda o ínfimo detalhe, o instante da 
recuperação de “algo familiar justamente no limite da sua 
queda de novo no esquecimento.”

O futuro imaginado outrora é agora um passado descartado 
e sem valor aparente, um futuro esquecido. A recuperação 
de “expectativas de criança que se vieram a revelar ardi-
losas” continua a animar uma questão central: “Por que 
nos continuam a atormentar?”, “Por que nos apavora esta 
encruzilhada entre “agarrar e perder, recordar e esquecer 4”?  
É isso que potencia o excesso distorcido com que se ampli-
ficam memórias e se lhes atribui significados, a necessidade 
de tornar mais próximo e perene aquilo que está remetido a 
uma radical fugacidade, a uma não-existência, aquilo que o 
tempo sugere, para logo a seguir excluir. A materialização 
fílmica desta dinâmica não passa pela reconstrução do real, 
isto é, pela “recuperação de memórias específicas”, mas pela 
“compressão de uma experiência que tem a duração de uma 
vida.” Procura, de forma “aparentemente obsessiva, mas 
ainda assim ambivalente, explorar as origens mais remotas 
dos seus sentimentos e desejos”, mas acaba por se enredar 
nas ferramentas formais com que se autoriza a executar uma 
existência paralela, pelo virtuosismo do cinema: “(...), disso-
luções, sobreposições, planos longos, ou close-ups através de 
manipulações palpáveis 5” que se tornam marca concreta da 
acção que tudo controla.

O fascínio pelo processo, com “tantas obstruções confusas 
como revelações contundentes”, sugere que é o desejo de 
conhecimento que o anima, mesmo que esse possa ser ofus-
cado pelo “receio natural que qualquer resultado final possa 
não só desapontar”, como pôr em causa o valor real dos 
resultados da ansiedade dessa busca. Refinado, com uma 
elegância cautelosa na recolha e disposição dos seus elemen-
tos, mas assolado por um febril desacerto no que toca ao seu 
entrelaçar, assim se manifestam os sintomas deste cinema. 
À natureza e justificação dos actos, sobrepõe-se a existência 
sinestésica que a montagem propicia, em que a “transforma-
ção e a metamorfose” dominam uma “superfície que aparece 
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como um puzzle”, desviada da sua “lógica de dramática 
consequência pela brusca interrupção de um choque frontal” 
ou pela ruminante alteração de consciência de uma névoa 
psicotrópica. Este é um território fixado pelas fronteiras 
que o enquadramento escolhe. Fica de fora um pântano que 
o divino não protege, que existe alheado dos limites que o 
olhar alcança - uma paisagem feral, que “traça uma trajectó-
ria encoberta pela memória e pela alucinação, em que nada 
permanece consistente 6.”  As ossadas narrativas, herdadas 
dos mitos em modo embrionário e submergidas em camadas 
adicionais de confusão provocada pelo confronto de detri-
tos com origens distintas, colocados perante diálogos que a 
implosão emudece, reforçam o carácter mágico da obra de 
Klahr, em que “se vislumbram visões délficas ou vinhetas 
numa bola de cristal, em que sonho, memória, história – 
além de passado, presente, futuro – são indistinguíveis” 7. 

Mais que a narrativa conforme a entendemos habitualmente, 
procura-se uma “forma poética” assente noutro tipo de rear-
ticulações, que ligam a colagem, enquanto exercício intuitivo 
de habilidade táctil, com a repetição de “parâmetros estru-
turais e temáticos” que ganham consistência quando lidos a 
partir de uma posição que permita a elencagem e unificação 
do carácter episódico dos seus elementos constitutivos, e o 
entendimento da essência comum que os atravessa. Sobre-
voam a acção, tal como os “temas, cenários e personagens 
recorrentes ao longo do filme 8” , que se consolida de forma 
gradual, enquanto “experiência coesiva, paisagem mental 
associativa, e sono que acumula”, e em que a narrativa é 
apenas um dos registos possíveis.

Ainda que soterrados nas ramificações hieroglíficas que as 
ferramentas do cinema solicitam, como as “cadências visuais 
arrítmicas ou as narrativas elípticas 9”,  sobressai um rasto 
resultante do desdobramento dos elementos do presente até 
à sua origem mais remota - no limite, até ao momento em 
que se inaugura a sua presença como luz em movimento, e 
é esse rasto que possibilita a reconstrução de algumas das 
pistas pendentes que se propõe exumar. Prolonga-se “uma 
visão geral do contexto do qual foram removidas, mas que 
não é eliminado ou apagado, mesmo quando são amputadas 
ou recontextualizadas.” Divorciadas do seu território de 

eclosão, tornam-se “significantes móveis”, podendo propor-
cionar novos encontros íntimos, “ainda que retenham o seu 
poder como tótemes de memória personalizada”, e como tal, 
uma dimensão sobrenatural que o cinema imprime e actua-
liza. Esta adensa-se pela multiplicação, e torna-se tão mais 
perturbadora quanto mais complexas são as suas associa-
ções – é então que se instala a alucinação, quando é o som 
que nos cega, estridente e doloroso, ou é o encadeamento 
das imagens, a sua sucessão sôfrega, que trauteamos. Di-
luem-se as marcas identificadoras, os rostos são manchados 
e substituídos pela sombra vestigial da mão que os aparou, 
que adensou o mistério do qual são agora elementos inte-
grantes, numa espiral em que o crime paira ininterrupto, e 
o trabalho do detective é o de alcançar o centro do ciclone 
inaugural.
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Zelândia, EUA, Canadá, Holanda, Japão, Alemanha ou Rei-
no Unido. Actualmente lecciona a disci-
plina de Design de Comunicação Audio-
visual e dirige a meias com o cúmplice 
Themoteo Suspiro a editora discográfica 
Chaputa! Records.
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AUTOR CONVIDADO

O ESTADO DA ARTE

o que é que marca a criação artística actual?
Estou mais atento à área da ilustração, banda desenhada e 
edição, por razões óbvias, e o panorama parece-me bastan-
te variado e criativo, de tal forma que por vezes não tenho 
o tempo que gostava para estar a par de tudo o que se vai 
fazendo. o que não é mau pois permite-me ter ocasionais 
momentos de deslumbramento com algo que desconhecia. 
como esta revista de que até ao convite para nela participar 
desconhecia a existência. agrada-me a facilidade de comu-
nicação que permite a descentralização de projectos sem 
a necessidade de estarem inseridos em grandes centros e 
também a facilidade e os baixos custos de edição actuais; 
com um pouco de empenho é relativamente fácil atingir o 
“público” interessado. 

SOBRE O CINEMA

o cinema é uma incontornável mais-valia na 
construção da visão do mundo, ou não?...

Sim. Grande parte da minha literacia é visual. cresci a ver 
cinema, a ler revistas… para mim, que não falhava um filme 
na televisão, fosse a preto-e-branco ou mudo, musical, de 
guerra ou histórico, sempre foi muito curiosa a falta de 
cultura geral de alguns colegas durante o meu ensino básico 
e secundário… tinham de estudar para história?… caramba, 
estava tudo nos filmes; não viam eles televisão? 
Tenho a sorte, actualmente, de leccionar a disciplina de De-
sign de Comunicação Audiovisual, o que me permite mos-
trar cinema aos meus alunos durante um longo período de 
aulas e contribuir para a expansão dos seus horizontes.



ESGAR ACELERADO (2016) ILUSTRAÇÃO PARA UM FILME QUE NÃO EXISTE (MAS QUE O AUTOR GOSTAVA QUE TIVESSE SIDO FEITO):
THE THREE STIGMATA OF PALMER ELDRITCH, DE STANLEY KUBRICK, A PARTIR DO ROMANCE DE PHILIP K. DICK.


