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Editorial

pesar de um certo tom de culto que inevitavelmente perpas-
sa sempre estas celebrações — e por que não? —, na verdade 
elas lembram-nos, porque é sua premissa, de que estamos a 
falar de homens. Ingmar Bergman nasceu em Uppsala, na 
Suécia, a 14 de Julho de 1918. Talvez isso nos console, como 
naquele raciocínio segundo o qual a alegria de ver os outros 
fazerem coisas excepcionais reside no facto de isso nos dar a 
ideia de que também nós somos capazes.

Certo é que, cem anos depois, em lugares tão distantes de Uppsala quanto 
Singapura, Bogotá ou Detroit, se assinala o seu aniversário, festejando a obra e, 
por ela, o génio. 

O Cine Clube dedica-lhe, para além de uma sessão especial no dia 15 de 
Setembro, com Jorge Silva Melo a apresentar, à sua escolha, Mónica e o Desejo, 
um número do Argumento. Assim, Na Retina de Anabela Moutinho, Ritual, um 
filme alheio ao conjunto das obras geralmente consideradas antológicas, tal como 
Kvinnodröm, a escolha de Maria João Madeira, que também aceitou o nosso con-
vite. Já Luís Nogueira decidiu debruçar-se sobre o inabalável Persona. Para além 
disso, publicamos um texto graciosíssimo, delicadíssimo do próprio Bergman, 
publicado em 1963 nos Cahiers, e, em Portugal, editado, nesse mesmo ano, pelos 
Cadernos de Hoje, num número especial, Bergman no Cerco.

As homenagens são feitas de apreço e de uma vertigem contra-picada, a que 
se vai cedendo devagar e que, esperemos, não desaparece jamais, nem quando 
se olha o gigante nos olhos. Katinka Faragó, anotadora de filmes como O Sétimo 
Selo, A Flauta Mágica, produtora de Sonata de Outono e Fanny e Alexander, foi uma 
das convidadas das comemorações do centenário de Bergman da Filmoteca de 
Catalunya, onde, entre apresentações de filmes e conversas com o público, deu a 
conhecer alguns detalhes curiosos, que satisfazem a avidez fetichista dos admi-
radores, entre os quais, que o realizador tinha um péssimo sentido de orientação, 
arriscando-se a atrasar a rodagem de cenas como o jogo de xadrez entre a Morte 
e o cavaleiro, em O Sétimo Selo, por se perder no caminho; que adorava falar ao 
telefone, durante horas, monopolizando o tempo de amigos e colaboradores, ao 
ponto de uma das filhas de Faragó reagir à morte do cineasta com um telefonema 
para a mãe dizendo “finalmente és livre!”; ou até que, apesar da “reputação horrí-
vel” e de alguma irascibilidade, Bergman era uma pessoa extremamente táctil: o 
toque não era um privilégio, sobretudo dos actores, mas uma obrigação. 

Ao longo deste Argumento 159, é evidente a densidade lúgubre que se despren-
de dos filmes de Bergman. Mas, se fosse só isso, por que festejaríamos? Há um 
conforto nesta ansiedade, há um gozo nesta porrada. A proverbial angústia berg-
maniana é uma das vitórias maiores do cinema. A câmara de Bergman é como a 
água do lago, entre as profundezas obscuras, lamacentas, ignóbeis e o esplendor 
da flor de lótus à superfície.

BILHETE-POSTAL
FRAMES FESTIVAL, ESTOCOLMO, SUÉCIA.

4

NA RETINA
RITUAIS EM 8.000 A 8.500 CARACTERES
COM ESPAÇOS, POR ANABELA MOUTINHO.

8

NA RETINA
KVINNODRÖM: DOS REFLEXOS HUMANOS,
POR MARIA JOÃO MADEIRA.

10

CINE-COSMOS
A CRÓNICA DE EDGAR PÊRA, NOS PASSOS
DA RODAGEM DE CAMINHOS MAGNÉTICOS,
A SUA NOVA LONGA-METRAGEM.

12

INGMAR BERGMAN
O QUE É FAZER FILMES?, TEXTO JÁ
LENDÁRIO DO REALIZADOR SUECO.

14

ENSAIO
PERSONA: ABSTRATO, CONFESSIONAL,
SUBLIME, POR LUÍS NOGUEIRA.

19

OBSERVATÓRIO
EDIÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS ORIGINAIS,
A DESAFIAR OS CONVIDADOS, UM TEMA COMUM,
A CINEFILIA.

23

PUBLICAÇÃO EDITADA PELO CCV DESDE 1984, PENSADA, ORIGINALMENTE, PARA A DIVULGAÇÃO DE 
ACTIVIDADES E DEBATE DO FENÓMENO FÍLMICO. O BOLETIM TORNOU-SE UM VEÍCULO INDISPENSÁVEL 
DE REFLEXÃO DA SÉTIMA ARTE E DIVULGAÇÃO DO CCV, A JUSTIFICAR 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.

O CCV é apoiado por O CCV é membro Contabilidade

EDITOR E PROPRIETÁRIO
CINE CLUBE DE VISEU
INSCRITO NO ICS
SOB O N.º 211173
NIPC 501441182
SEDE DO EDITOR
RUA ESCURA, 62
APARTADO 2102
3500-130 VISEU
TEL 232 432 760
GERAL@CINECLUBEVISEU.PT

DIRECÇÃO EDITORIAL
CINE CLUBE DE VISEU
CONCEPÇÃO GRÁFICA
MIGUEL R. CARDOSO
IMPRESSÃO
TIPOGRAFIA BEIRA ALTA
TIRAGEM 300 EXEMPLARES
ANO XXXIV
BOLETIM INSCRITO NO ICS
SOB O Nº 111174

Ficha técnica

LIVROS DO TRIMESTRE
SUGESTÕES DAS EDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS
NAS ESTANTES, A CADA TRIMESTRE.

FUNDADO EM 1955

3

Serviços WEB

Estatuto editorial: www.cineclubeviseu.pt/argumento-0-a-50

A

5



e a língua portuguesas na Suécia, com o ob-
jectivo último de aprofundar a participação 
cívica dos portugueses ali residentes. Além 
dessa missão para a integração cultural en-
tre povos, o festival divulga também o cine-
ma português na Suécia, com destaque para 
novos realizadores, argumentistas e actores, 
representantes da qualidade da indústria 
cinematográfica que tem de ser revelada. 

Assim, em 2013, o diálogo entre os dois 
países através do cinema era um dos grandes 
objectivos, e o que começou por ser um pro-
jeto-piloto, rapidamente gerou interesse jun-
to do público sueco e da comunidade por-
tuguesa na Suécia. Em cinco edições, mais 
de 3000 pessoas já viram 69 filmes no total 
(longas e curtas metragens, documentários, 
docuficção e filmes seleccionados para a 
competição). No que respeita ao público, há 
um número proporcionalmente positivo e 
crescente de espectadores suecos, embora a 
maioria se mantenha de portugueses. Sem 
contagem concreta, sabemos que contamos 
com espectadores de outras nacionalidades 
também (brasileiros, italianos, russos e ou-
tros), uma das razões pelas quais o festival 

opta por filmes legendados em inglês.
2019 acolherá a 6.a edição, Frames Col-

lective. Para trás ficam o Frames de origem 
(2013) e outros quatro, cada um com a sua 
temática: Memories, Roots, Social Tales e On 
Women. A escolha da programação, a cargo 
do realizador Carlos Pereira, foi-se mos-
trando, não por mera coincidência, capaz 
de convergir para um dado tema. Existe, 
assumidamente, uma consciência política 
e social na selecção feita, porque se acre-
dita que essa divulgação do Portugal das 
pessoas, das dificuldades económicas e das 
ansiedades sociais é necessária, e o cinema 
contemporâneo espelha-a bem.

Não ficam de fora da definição desta 
iniciativa os mais jovens, em dois sentidos: 
jovens/novos criadores portugueses e o 
público infantil. O Frames introduziu em 
2017 uma secção competitiva, com exibição 
de curtas metragens perante um júri, dando 
oportunidade a realizadores e produtores 
portugueses de verem as suas obras exibidas 
num festival internacional e de receberem 
um prémio. Anterior a esse ano já existia o 
Frames Kids: uma secção do programa com 
filmes de animação para envolver e formar 
novos públicos. 

Variaram os temas, as plataformas de 
acção, e assim se alargou também o alcance 
geográfico do Frames, chegando a mais pú-
blico. O festival cresceu para Gotemburgo e 
Västerås, que passaram a estar no mapa não 
apenas dos filmes exibidos, mas também 
dos eventos paralelos que integram o festival 
(como concertos, entrevistas e tertúlias com 
realizadores, experiências gastronómicas).

Nas três cidades onde actualmente decor-
re, o Frames tem tido a fortuna de despertar 
entusiasmo e de estabelecer parcerias com 
boas salas locais e entidades. De resto, em 
larga medida, o trabalho faz-se pelo chama-
do amor à camisola; os membros da equipa 
têm os seus empregos, não trabalham no fes-
tival a tempo inteiro, mas tal não quer dizer 
que não se venha fazendo um investimento 
no profissionalismo de toda a organização. 
Além disso, muitos dos “framers” (como às 
vezes se tratam entre si) são, de facto, profis-
sionais ligados às artes e à comunicação.

O festival Frames tem contado com o 
apoio da Stockholms Stad Kulturförvaltnin-
gen, Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, 
do Instituto Camões e da Embaixada Por-
tuguesa em Estocolmo. São estas entidades 
e um desejo perseverante de reunir pessoas 
em torno de bom cinema português que 
fazem com que o Frames prossiga o seu 
caminho.

Bilhete-Postal
Uma cartografia do movimento cineclubista
e projectos afins: o que fazem, para quem e com
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rames Portuguese Film 
Festival é como uma 
película sonhada em 
Estocolmo e passada 
pela primeira vez em 
2013. Numa capital 
com uma oferta cultu-
ral crescentemente 

pautada pela diversidade, este festival de 
cinema surgiu de uma associação e do seu 
plano de actividades, num ambiente que 
congregava a boa energia de jovens portu-
gueses a viver ali.

Fernanda Torre, então presidente da 
associação Ung faps (faps Jovem), pensou 
dar forma à necessidade de conjugar duas 
metades dum coração, que naturalmente se 
dividia entre Portugal e Suécia. Importar 
para o país de acolhimento o que de melhor 
se faz na cultura e artes do país de origem 
era quase uma obrigação, até porque a 
Escandinávia em geral era ainda desconhe-
cedora do muito e muito bom que Portugal 
tem para mostrar.

A associação e o Frames têm, desde 
então, tido a missão de promover a cultura 

A equipa da organização do Frames Portuguese Film Festival

F
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Filme da Minha Vida é uma colecção 
de banda desenhada lançada pela 
Associação Ao Norte, resultado

de um desafio lançado a autores nacionais 
de BD, que criam uma obra a partir do filme 
das suas vidas. Cada álbum inclui 32 pran-
chas a preto e branco, um texto de análise, 
uma biografia do autor e a filmografia do 
realizador escolhido. Em 'Ao Coração das 
Trevas', o artista convidado é André Coe-
lho, e o filme é Apocalypse Now, de Francis 
Ford Coppola.

O

---
ANDRÉ COELHO
---
AO NORTE — ASSOCIAÇÃO
DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO 
AUDIOVISUAL
32 PÁGS.
2018

O FILME DA
MINHA VIDA:
AO CORAÇÃO
DAS TREVAS

O MISTÉRIO DO 
QUARTO ESCURO: 
A HISTÓRIA
DO CINEMA
CONTADA ÀS 
CRIANÇAS
---
MARIANA BENTO LOPES
---
CINE-CLUBE DE AVANCA
21 PÁGS.
2018

meu avô sempre me dizia que ob-
servar o mundo era um trabalho tão 
importante quanto todos os outros. 

Talvez mais importante ainda, mas isso foi 
algo que ele me deixou para descobrir. Cada 
filme, uma ideia, um olhar, uma solução 
diferente para um problema igual. Entrar no 
quarto escuro do avô foi uma das melhores 
coisas que já fiz na vida e da qual me lembro 
sempre que as luzes se apagam e o portal se 
abre. A história ilustrada do cinema conta-
da às crianças.

O

ENQUADRAMENTO 
#15: NOÉMIA
DELGADO
---
LUÍSA ALVÃO
---
CINECLUBE
DE GUIMARÃES
20 PÁGS.
2018

avia um ponto de partida para este 
número do Enquadramento: uma 
mulher, cineasta, portuguesa. O que

se procurava era uma mulher que dominas-
se a técnica e quisesse fazer cinema. Nesse 
sentido, a primeira realizadora portugue-
sa foi Noémia Delgado. Mas não é fácil 
encontrar informação sobre ela e, além de 
Máscaras (1976), o acesso a outras obras 
suas é uma tarefa complicada. A escassa in-
formação de que partimos para este número 
fez aumentar o interesse por ela.

H

PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE O CINÉFILO, AS NOSSAS SUGESTÕES DAS EDIÇÕES
QUE ENCONTRAMOS NAS ESTANTES, A CADA TRIMESTRE. UMA SELECÇÃO DO QUE NOS TOCA,

NOS ENTRETÉM, OU NOS DÁ PISTAS. LEITURAS DE CINEMA E DAS IMAGENS.

LIVROSdoTRIMESTRE

---
JOÃO PEDRO MARNOTO
---
ÂNCORA EDITORA
170 PÁGS.
2018

omando partido numa expressão 
popular oriunda do Douro e Trás-
-os-Montes, o trabalho retrata as 

gentes enraizadas na terra que lhes sustenta 
a fome e devotas na fé que lhes aponta aos 
céus. Uma cultura num confronto sem pie-
dade com novas realidades sociais e econó-
micas, em última instância, é uma reflexão 
sobre a condição humana assente sobre 
três vértices: a relação com a Terra, a Fé e o 
Progresso. Livro de formato 18x24cm, com 
170 páginas/100 imagens a cor.

NOVE MESES
DE INVERNO
E TRÊS
DE INFERNO

T
livro combina fotografias com 
passagens de um diário de sonhos 
mantido por André Príncipe nos 

últimos vinte anos. Entre novas imagens, 
são revisitadas fotografias de diferentes 
séries de Príncipe — aprende-se sobre elas, 
onde e quando foram feitas, como se rela-
cionam umas com as outras. Non-fiction
é o que se experiencia com os olhos abertos, 
o que se testemunha, algo historicamente 
e empiricamente factual. Non-Fiction é a 
fotografia de André Príncipe.

NON-FICTION

O

---
ANDRÉ PRÍNCIPE
---
PIERRE VON KLEIST
140 PÁGS.
2018

THE
INGMAR
BERGMAN
ARCHIVES

---
PAUL DUNCAN
BENGT WANSELIUS

partir dos arquivos da Fundação 
Bergman, uma homenagem ao céle-
bre autor/explorador da condição

humana. A nova edição traz de volta a pu-
blicação premiada da taschen, produzida 
em conjunto com vários dos colaboradores 
mais próximos de Ingmar Bergman. Carto-
grafando todo o trabalho do realizador no 
cinema, inclui documentos raros e excertos 
de filmes, que registam toda uma vida de 
trabalho imerso no mistério, êxtase e pleni-
tude da vida.

A

---
TASCHEN, 452 PÁGS.
2018 (NOVA EDIÇÃO)



rganizada em colabo-
ração com o Centro 
de Estudos de Comu-
nicação e Sociedade 
(cecs), da Universidade 
do Minho, a sessão 
A colecção colonial da 
Cinemateca. Campo, 

contracampo, fora-de-campo marca o lança-
mento, através da Aleph — Rede de acção 
e investigação crítica da imagem colonial, 
de um debate público em que a Cinemateca 
adere à criação de uma plataforma de in-
vestigação continuada sobre a sua colecção 
colonial. 

Nesta sessão, ao campo de afirmação 
“oficial” do luso-tropicalismo, de que é 
exemplo Le Portugal d’outre mer dans le 
monde d’aujord’hui, opõe-se um contracampo 
disposto em filmes de resistência ao colo-
nialismo, como Caminhos para a angústia, 
que aborda o Massacre de Sharpeville, e 
Monangambé, que fixa o desconhecimento 
da cultura africana e a brutalidade da polícia 
portuguesa. Usando ainda o dispositivo 
cinematográfico do campo/contracampo 
contrasta-se uma obra de autor, o já referido 
Caminhos para a angústia, filme de escola 
de Faria de Almeida, com outra, realizada 
pelo realizador uma década depois e que é 
um filme de propaganda turística, Um safari 
fotográfico nas coutadas da Safrique. A análise 
destas visões em campo/contracampo é o 
pretexto para um debate que visa iluminar o 
que ficou fora de campo. 

STREETS OF EARLY SORROW

(CAMINHOS PARA A ANGÚSTIA)

Um homem percorre as ruas de Londres. 
Encontra-se com uma jovem no jardim mas 
não consegue esquecer-se das imagens e 
memórias de uma outra vida e de um outro 
amor, na África do Sul, a que o Massacre de 
Sharpeville pôs um fim brutal. 

Chris Marker e Agnès Varda são influên-
cias assumidas do autor, também marcado 
pelo movimento do Free Cinema, dominante 
na London School of Film Technique, onde 
era estudante quando realizou este filme. A 
banda sonora inclui o tema composto por 
Miles Davis para Ascenseur pour l'échafaud 
(em tradução livre, subida para o cadafalso), 
de Louis Malle, a pontuar os sentimentos da 
personagem principal.

Manuel Faria de Almeida, realizador de 
Catembe – sete dias em Lourenço Marques, 
nasceu em 1934, em Lourenço Marques 
(Maputo). Um dos fundadores do cineclu-
be local, ganhou um apoio do Fundo do 
Cinema Nacional (fcn) para estudar na 
London School of Film Technique de onde 
Fernando Lopes regressara recentemente. 
As curtas-metragens que aí fez — Caminhos 
para a angústia (Streets of early sorrow), com 
que ganhou o primeiro prémio no Festival 
Cinestud de Amesterdão, onde esteve a 
concurso entre 68 filmes a concurso em 
representação de escolas de cinema de 18 
países, e Viviana — auspiciaram-lhe um fu-
turo promissor como cineasta. A par disso, 
e como a imprensa da época divulgou, teve 
a mais alta classificação obtida até então por 
um aluno naquela escola. Os convites de 
colaboração não se fizeram esperar, no-
meadamente do cineasta Tony Richardson 
e do serviço de cinema das Nações Unidas. 
Não os pôde aceitar porque as bolsas do 
fcn tinham como contrapartida que, findo 
o usufruto das mesmas, os beneficiários 
regressassem a Portugal por três anos. A 
censura a Catembe — cortes, ordenados pelo 
Ministério do Ultramar, em 103 planos. Um 
record mundial que, nos anos 80 do século 
xx, o Guinness Book ainda fixava —, essa, 
ditou a inflexão da carreira de Faria de Al-
meida, que se consagrou aos documentários 
e, posteriormente, à televisão.

Streets of early sorrow fez o circuito dos 

cineclubes do Reino Unido como comple-
mento a A dama de Xangai, de Orson Welles. 
É a sua primeira exibição na Cinemateca 
Portuguesa. 

UM SAFARI FOTOGRÁFICO

NAS COUTADAS DA SAFRIQUE

Trata-se de um documentário de promoção 
turística em cujo estilo se identifica a marca 
da escola inglesa frequentada por Faria de 
Almeida. O domínio da técnica cinema-
tográfica, que notabilizou o realizador no 
seio do movimento do Cinema Novo, era 
a “pedra de toque” da escola. A London 
School também sensibilizava os alunos para 
o uso do cinema como veículo de marketing 
e esta obra é ilustrativa de uma vertente do 
trabalho do autor, quando a Telecine passou 
a operar em África, assim como de um 
subgénero do “cinema colonial”, o do filme 
turístico. 

No filme, as coutadas de caça da Safri-
que impõem-se como locais privilegiados 
para escapar da vida agitada, nas cidades, e 
escapar da poluição. O filme acompanha as 
caçadas de um grupo de americanos. Não 
identificados como tal, entre eles contam-
-se vários astronautas do Programa Apolo, 
entre os quais o então famoso James Lovell, 
que recentemente comandara a atribulada 
missão Apolo XIII.

MONANGAMBÉ

Monangambé é o primeiro filme de Sarah 
Maldoror (1939) — nascida Barbados, mas 
que adoptou este nome artístico em home-
nagem aos contos de Lautréamont. Nascida 
em Guadalupe, filha de mãe francesa e de 
pai natural da Ilha de Maria Galante, nas 
Antilhas Francesas, com uma bolsa de 
cinema dada pela urss, entre 1961 e 1962 
estudou no Studio Gorki, em Moscovo, onde 
se iniciou na luta pela independência das 
colónias africanas através da influência do 
poeta e fundador do mpla Mário Pinto de 
Andrade, de quem foi companheira. Inician-
do uma carreira que fez dela a matriarca do 
cinema africano, Maldoror foi assistente de 
realização de Gillo Pontecorvo em A batalha 
de Argel (1965). Não tardou a iniciar-se na 
realização com Monangambé. De A batalha 
de Argel trouxe o único actor profissional, 
o argelino Mohamed Zinnet (1931–95). O 
filme foi filmado em três semanas, próximo 
de Argel, com não actores e é a adaptação, 
por Maldoror, Pinto de Andrade e Serge 
Michel, do conto O fato completo de Lucas 
Matesso (1962), de Luandino Vieira. Teve 
apoio financeiro — 7 mil dólares — e técni-
co do Departamento de Orientação e Infor-
mação da Frente de Libertação Nacional e 
do Exército Nacional Popular. O genérico 
final mostra uma montagem de fotografias 
de guerrilheiros, creditadas a Augusta 
Conchiglia.

O filme representa o desconhecimento da 
cultura angolana pelos portugueses e o tra-
tamento a que os prisioneiros políticos eram 
submetidos. Após uma sequência inicial em 
que vários homens são transportados até 
uma prisão, mostra a visita de uma mulher 
(Elisa Pestana) ao companheiro. Enquan-
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to se tocam e abraçam, a mulher sussurra 
algo que faz com que o guarda (Mohamed 
Zinnet) os afaste e leve Matesso. Na sala do 
director, dominada por um retrato de Sala-
zar, o guarda relata a situação ao superior 
— fala-se, com suspeita, do “fato completo” 
que a mulher de Matesso referiu —, que 
manda revistar as coisas trazidas por ela. 

Durante todo o filme, e excepto quando 
se escutam escassos diálogos em francês, 
o jazz avant-garde do Art Ensemble de 
Chicago — que compôs a banda sonora 
após a montagem do filme — é dilacerante, 
potenciando a perturbação e as sensações 
de claustrofobia e desespero criadas por 
Maldoror. 

De Luandino Vieira é retido o diálogo 
íntimo, do sujeito angolano silenciado, cuja 
história é contada numa perspectiva alterna-
tiva e contestatária do colonizador opressor. 
A realizadora traduz em imagens cinemato-
gráficas o diálogo entre a militância e a arte 
“imaginando” através das palavras de Luan-
dino e usando o jazz como grito libertário. 

Em 1971, ano em que o cinema engagé 
dominou a programação do Festival de 
Cannes, Monangambé foi seleccionado para 
a secção paralela, não competitiva, da Quin-
zena dos Realizadores, em representação de 
Angola que, ainda antes de ser independen-
te, via, assim, reconhecida a luta para sê-lo 
pela comunidade cinematográfica. Recebeu 
ainda um prémio no Dinar Film Festival, 
em França, o International Critics’ Prize 
no Carthage Film Festival, na Tunísia, e foi 
seleccionado para o terceiro Festival Pana-
fricain de Ouagadougou (fespaco), em 1972. 
É a sua primeira exibição na Cinemateca 
Portuguesa. 

LE PORTUGAL D’OUTRE MER

DANS LE MONDE D’AUJORD’HUI

Jean Leduc (1922-96), mais conhecido como 
realizador da longa-metragem de ficção 
Capitão Singrid (1967), rodada em Angola, 
no início da década de 70 do século xx filma 
vários documentários de propaganda, com 
enfoque turístico, que dão eco ao discur-
so colonial do regime. Porém, o “grande” 
filme de propaganda assinado por Leduc é 
Le Portugal d’outre mer dans le monde d’au-
jord’hui, filmado num registo de reportagem. 
É Leduc quem surge, a fazer entrevistas, 
em Macau, Timor, Cabo Verde, S. Tomé e 
Bissau antes da passagem por Angola e do 
remate do documentário em Moçambique. 
A retórica lusotropical ecoa em todo o filme 
e, a legitimá-la, surge o próprio presidente 
do Conselho, Marcello Caetano, em entre-
vista, chegando a afirmar: “Não temos es-
pírito de superioridade racial nem o sentido 
de dominação nem percepção de exploração 
dos povos de África. Todas essas marcas do 
colonialismo faltam na presença portuguesa 
em África”.

A produção de reportagens visando o cir-
cuito de distribuição comercial internacio-
nal e a exibição perante as altas instâncias 
de decisão foi financiada secretamente pelo 
Estado Novo. A experiência foi iniciada no 
final de 1963 quando foi feita, à Presidência 
do Conselho, uma proposta pela Interna-

cional Audio-Vision (iav) — com sede em 
Bruxelas mas que, para o efeito, abre uma 
delegação em Lisboa — para fazer a propa-
ganda internacional de Portugal através de 
documentários. O assunto foi mantido numa 
estrita confidencialidade, para acautelar o 
êxito da missão propagandista encetada pela 
produtora belga de que era representante 
o realizador Jean Noel Pascal-Angot. Na 
proposta inicial, a iav — que já fizera para o 
governo belga uma série de documentários 
de propaganda no Ruanda-Urundi — anun-
cia que dedicará 1964 a Portugal e aos seus 
“territórios ultramarinos” de modo a facul-
tar “um grande filme de prestígio nacional”; 
documentários de “prestígio e técnicos” 
quer para a propaganda directa, através 
dos serviços de informação, quer para as 
relações públicas e documentação geral 
dos Ministérios públicos e documentários 
económicos. Complementarmente, propõe-
se promover “uma acção de propaganda a 
longo prazo no exterior [...]" e sublinha que 
“[...]a difusão, por ser efectuada por uma 
organização não portuguesa, beneficiaria 
de possibilidades maiores, de mais amplo 
crédito, cujos resultados seriam incompara-
velmente mais positivos para Portugal”. O 
“Plano Ultramar”, cuja carta-contrato foi 
assinada secretamente entre o Secretariado 
Nacional da Informação (sni) (que mediou 
as negociações entre a produtora e todos os 
ministérios) e a iav em 28 de Dezembro de 
1964, inclui inicialmente a realização de sete 
filmes. Custaram 9 mil contos — cerca de 45 
mil euros —, tendo 5500 [2250 euros], pagos 
“pelos Governos-Gerais das duas províncias 
e pela Associação Portuguesa das Empresas 
do Ultramar”, sido imediatamente deposita-
dos pelo Ministério do Ultramar no fcn. 

A condição fundamental que viabilizou o 
Plano Ultramar respeitou, porém, ao plano 
de distribuição dos filmes. Desde logo a iav 
se comprometeu a apresentar os filmes aos 
grandes organismos internacionais espe-
cializados (onu, unicef, oms, unesco, etc.) 
além do que a iav firmou um acordo com 
a xxth Century Fox visando a distribuição 
internacional de alguns filmes. Sabe-se que 
sequências dos filmes foram utilizadas pelas 
Actualités françaises, e alguns dos filmes 
fizeram o percurso de festivais de cinema 
onde chegaram a ganhar prémios. Certo é 
que o governo português ficou satisfeito com 
o cumprimento do Plano Ultramar ou não 
teria encomendado a Pascal-Angot vários 
documentários sobre a economia da metró-
pole e das colónias que foram sendo estrea-
dos em 1968. Também não teria reincidido, 
como o fez, com a série de documentários 
Africarama, de novo com realização de Pas-
cal-Angot, assim como com este último fil-
me, assinado por Jean Leduc (Pascal-Angot 
não terá tido disponibilidade para assegurar 
a realização), ao abrigo do mesmo acordo de 
confidencialidade.
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Rituais em
8.000 a 8.500
caracteres com

espaços
Na Retina,

por Anabela Moutinho

e há característica 
comum aos filmes de 
Bergman (e falamos de 
uma filmografia com-
posta por mais de meia 
centena de títulos) é a 
forma porfiada como 
faz de si, dos seus acto-

res e dos seus putativos espectadores gran-
des sacos de pancada, até rebentarem pelas 
costuras — da alma, bem entendido. Deste 
cinema, o mais depressivo e deprimente da 
História do dito, Bergman nunca conseguiu 
resolver os seus próprios problemas com a 
terapia da criação. Bergman não é louco, 
é pior: cientista que coloca em laboratório 
cobaias das suas mais assustadoras perversi-
dades, encenador dos mais amargos e cruéis 
ambientes, frente a frente com a solidão de 
cada um e de todos com cada um, implacá-
vel sacerdote que de cada filme faz um altar, 
de expiação pretendido, de fracasso sucedi-
do. Sim, há Monika a beijar o Sol, há Ma-
rianne e Johan de cabeças encostadas pelo 
peso do passado e a inutilidade do reencon-
tro, há saltimbancos aos pinotes, há jantares 
intermináveis de intermináveis famílias com 
luzes e castiçais e risos e explosões de fúria 
contida, há até uma comédia sexual numa 
noite de Verão e sorrisos causados por um 
sentido de humor peculiar, escandinavo, 
gelado. Mas não é nada disso que marca em 
Bergman, e que é a marca de Bergman. Por 
mais silvestres que sejam os suculentos mo-

rangos, e por mais que as memórias adocem 
a infância, e a recordação dela, há sempre 
um clima de ajuste de contas — e um ajuste 
de contas efectivo — entre gente que se 
odeia mais do que se ama, que se despreza 
mais do que se odeia, que se desrespeita 
mais do que se despreza. A única comuni-
cação possível entre seres incomunicantes 
é através das lágrimas secas em olhos 
enublados como encaixe dessa tal profunda 
solidão que a todos martiriza. A golpes de 
massacres consentidos.

É por isso que o cinema de Bergman é um 
cinema ritualizado na própria figura do ri-
tual. Ritual, rito de gente sem Deus ou com 
deuses demasiados, perdida, desorientada 
e incapaz, seja jogo de xadrez com adversá-
rios de capa negra ou de lábios pintados do 
sangue que com as próprias mãos se usou 
de lâmina para rasgar a vagina. Em silêncio, 
sempre, o jogo, que as palavras só servem 
para ferir, ou nem isso — e tão inúteis, então, 
calam-se as bocas, mergulha-se no lago do 
Breu. O ritual, melhor dito, os rituais vários 
no cinema de Bergman são-no de agressão, 
de submissão, de traumas, de paranóias.
O que mais angustia não é que o sejam, é 
não se entender por que o são. Sai-se (quase) 
sempre de um filme de Bergman mais des-
crente na raça humana, no seu infinito poder 
de maltratar, com ou sem remorsos, com ou 
sem vontade de agir de outra forma, porque 
não se compreendem verdadeiramente os 
motivos de quem assim age e de quem deixa 

que assim ajam contra si. Uma espécie de 
um destino, não determinado por Deus, mas 
pelos homens; pelo que não é destino algum, 
é decisão própria. Culpa mas, ao contrário 
de em Scorsese, sem perdão possível. Uma 
sensação de desconsolo absoluto, de sem-
sentido, sem-solução e sem-norte.

Caramba.
Nada a admirar (salvo as excepções lumi-

nosas, filmes inteiros como a Flauta Mágica, 
cenas ou momentos como em A Prisão o 
projector a dar-nos a ver a curta muda The 
Devil’s Wanton que pertencia ao espólio fa-
miliar e à infância do realizador, o beijo que 
em Um Verão de Amor encerra a sequência 
dos desenhos animados, Fanny e Alexan-
dre e a fascinação provocada pela lanterna 
mágica, outros mais, mas poucos mais, que 
o pessimismo e o negrume em Bergman são 
militantes e verdadeiros modos de ser), nada 
a admirar, dizia, num cineasta que no seu 
primeiro argumento que ele mesmo filma 
se dedica a construir ‘um filme dentro de 
um filme’ sobre o jovial lema “a Terra é o 
Inferno” (A Prisão, 1949), que consagra uma 
trilogia ao “silêncio de Deus” (derrotado, 
supõe-se, pelo Diabo do título anteriormen-
te citado, nos filmes, entre 1961 e 1963, Em 
Busca da Verdade, Luz de Inverno e O Silêncio) 
e que, por último, faz da morte ‘em directo’ 
— literal em Da Vida das Marionetas, meta-
fórica em Sonata de Outono, como sinédoque 
em Cenas da Vida Conjugal e simbólica tanto 
em A Fonte da Virgem como em Face a Face 
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—, uma amaríssima sempiterna alusão à 
nossa espada de Dâmocles. Não surpreende 
que no meio de tanta impiedade, de tanto 
sofrimento, de tanto cinismo a reinar entre 
os homens — sendo Deus ausente, a possi-
bilidade de remissão inexistente, e a alma 
de cada um rasgada pelas personas com que 
confundimos e nas quais nos confundimos 
—, Bergman tenha ficado para a História 
como um dos mais consistentes estilistas no 
universo mundial dos cineastas. Coerência, 
constância, sabedoria artística, direcção de 
actores firme como aço, grandes planos de 
proximidade e duração impiedosas, diálogos 
como gumes, silêncios como poços, ambos 
sem fundo aliás, para tudo se resumir a uma 
necessidade de consolo impossível de satis-
fazer. Salvo se a ama nos acolher no seu ge-
neroso colo e, como improvável e inesperada 
e original Pietà, nos sussurrar o sossego que, 
de olhos fechados, acolhemos por fim1. 

Em “Lanterna Mágica”, a auto-biogra-
fia do realizador (melhor dito, seu livro de 
memórias, o que é diferente), não encontra-
mos só recordações de todos os desvarios e 
problemas terríveis na produção e rodagem 
de filmes, os engulhos com o fisco sueco 
que tanto o ofenderam ao ponto de se ter 
auto-exilado durante um certo período, a 
alternância entre os dois amores — teatro e 
cinema — ao longo de toda a sua vida, mas 
também as mais profundas razões, pessoais 
e familiares, para um mundo tão enegrecido 
quanto o seu, dada a «herança catastrófi-

ca de exigências desmedidas que [os seus 
parentes] impunham a si próprios», além de, 
continua ele, «[eles] sentirem remorsos e um 
sentimento de culpa2». Não que tenha sido 
tão infeliz no seu próprio casamento, mas a 
vida não é só feita de amor quando por toda 
a restante parte sufocamos com a falta dele. 
Como diria a sua mãe, cujo diário (que fora) 
secreto ele cita para encerrar o livro, «A vida 
é assim mesmo: cada um tem de se arranjar 
o melhor que puder».

O melhor que eu pude, para terminar este 
devaneio que nem análise é da obra do mes-
tre, foi remeter para um seu monumento, 
dado o seu poder de síntese dela mesma.

Refiro-me a um dos filmes menos comen-
tados de Bergman, e provavelmente dos seus 
menos amados, Ritual (voilá!) de seu nome3, 
e sobre o qual o próprio realizador afirmou: 
«O Ritual expressa o meu ressentimento con-
tra os críticos, os espectadores e o Governo, 
com quem estive em constante guerra du-
rante o tempo em que dirigi o teatro [Royal 
Dramatic]. Um ano depois da minha saída, 
sentei-me e escrevi este argumento em cinco 
dias. Fi-lo essencialmente para me libertar… 
gostei muito de o ter escrito e ainda mais 
de o ter realizado.4» Libertação como? Um 
trio de actores, cada qual com perturbações 
psicológicas, ou mesmo à beira da psicopa-
tia, evidentes, é espiolhado por um juiz/um 
fiscal/um censor armado de uma autoridade 
que só o medo impõe, que irá destruir os 
três amigos, a peça que tencionavam levar 
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à cena, a generosidade de toda a criação 
artística e qualquer réstia de bem-estar e 
bom-humor que inicialmente pudessem ter. 
Interrogando-os um a um, com trejeitos 
de verdadeiro polícia político, violenta-os 
a todos (à mulher em termos literais) pelo 
mero prazer de destruição, nos tais frequen-
tes exercícios de sadismo em Bergman, 
sempre acompanhados pela correspondente 
submissão mesmo que a espaços revoltada. 
Trocas de palavras incisivas, maldosas como 
de habitual, gente que se desfaz ao correr 
da película. Sem oportunidade de remissão, 
sem nada divino a poder salvar, afunda-se, a 
história e nós com ela, num Inferno efectivo 
em vários huis-clos que constituem os décors 
onde se passa a acção. Síntese, portanto, de 
quase tudo que Bergman é. Contudo, o golpe 
deste surpreendente filme é a forma como 
Ingmar Bergman, o homem, se vinga, em 
sublimação, de todos os referidos na citação 
acima, virando o filme do avesso no seu fi-
nal, tornando os actores em algozes do juiz-
-fiscal-censor-polícia, o qual vão dominar, 
máscaras empunhadas e falos gigantescos 
cobertos de latex, até à morte dele. Bastou-
lhes descrever a peça que levariam à cena.
A arte fez o resto. E a nós, a nós também. 

1. Lágrimas e Suspiros, 1973.
2. Ingmar Bergman, Lanterna Mágica, Edições Caravela, 

Lisboa, 1988, p. 309.
3. 1969.
4. In contra-capa da edição em DVD, Lisboa, Leopardo 

Filmes, 2014, sem identificação da fonte.

RITEN SUÉCIA, 1969 REALIZAÇÃO INGMAR BERGMAN ARGUMENTO INGMAR BERGMAN
COM INGRID THULIN, ANDERS EK, GUNNAR BJÖRNSTRAND FOTOGRAFIA SVEN NYKVIST MONTAGEM SIV KANÄLV
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Na Retina, por Maria João Madeira

KVINNODRÖM
SUÉCIA, 1955

REALIZAÇÃO INGMAR BERGMAN ARGUMENTO INGMAR BERGMAN
COM EVA DAHLBECK, HARRIET ANDERSSON, GUNNAR BJÖRNSTRAND
FOTOGRAFIA HILDING BLADH MONTAGEM CARL-OLOV SKEPPSTEDT



or cá, nunca estreou 
no circuito da dis-
tribuição. Quando a 
Cinemateca o mostrou 
pela primeira vez em 
Portugal em 1989, 
chamou-lhe Sonhos de 
Mulheres, adaptando 

uma das duas variações reincidentes da 
sua estreia noutros países, em que também 
ficou conhecido simplesmente como Sonhos. 
Kvinnodröm é um dos treze filmes de longa-
metragem realizados por Ingmar Bergman 
na década de 50 — a segunda do seu cinema 
iniciado com Kris/Crise (1946) e uma década 
de sérios abalos. Tão sérios e tão abaladores 
como os tão célebres filmes dos verões amo-
rosos da juventude e do luto de Sommarlek/
Um Verão de Amor (1951), “o mais belo dos 
filmes” no Bergmanorama de Jean-Luc 
Godard nuns Cahiers du cinéma de capa 
amarela de 1958, que Bergman mantinha 
como “o primeiro dos filmes só meu”; e da 
juventude e do erotismo de Sommaren med 
Monika/Mónica e o Desejo (1953), o filme da 
graça resplandecente de Harriet Andersson, 
a Mónica de olhos fechados ao sol, lábios 
carnudos, ombros nus, decote recortado no 
casaco de malha claro justo e descaído. Tão 
sérios e tão abaladores como o do primeiro 
triunfo além Suécia de Bergman, Sommar-
nattens Leende/Sorrisos de uma Noite de Verão 
(1955); como o do filme do jogo de xadrez 
com a Morte, Det Sjunde Inseglet/O Sétimo 
Selo, do mesmo ano do perturbador Smull-
tronstället/Morangos Silvestres (1957), em 
que, dirigido por Bergman, Victor Sjöström 
vê reflectido no espelho o presente do seu 
passado. Além dos outros, que os citados 
são “só” casos de assombro entre os casos 
de assombro de Bergman, que nos arrasta, a 
nós humanos, para as profundezas humanas 
pondo-nos diante delas.

Aparentemente mais terra a terra, Kvin-
nodröm foi ficando numa sombra relativa, 
apesar da seriedade e do abalo intrínse-
cos, que tocam tão fundo. E apesar da luz 
inquietante que nele se foi vendo, até pelas 
ressonâncias que, em retrospectiva, de 
algum modo antecipam o desassossego vis-
ceral que se projecta de uma obra-prima clí-
nica como Persona (1966) — e o reparo não 
é original —, Kvinnodröm permanece ainda 
algo resguardado na obra de Bergman. É 
um filme que converge para duas perso-
nagens femininas e para a viagem movida 
por razões profissionais que ambas fazem, 
percorrendo juntas caminhos paralelos que 
as aproximam: duas mulheres, uma fotó-
grafa de moda e uma jovem modelo, partem 
para uma sessão fotográfica que se volve em 
percurso de decepção. Para a primeira, mais 
velha, com um antigo amante a quem julga 
ainda amar, obsessivamente ligada a ele ou 
à ideia dele. Para a segunda, mais nova, pelo 
encontro casual com um velho cônsul que 
se propõe mimá-la com presentes de luxo 
e champanhe, deixando-se ela embalar na 
leveza de uma tarde descomprometida de-
pois do arrufo que a afasta do namoradinho 
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ciumento em Estocolmo. 
Chamam-se Suzanne e Doris, aqui os 

nomes de Eva Dahlbeck, primeira actriz 
das actrizes dilectas de Bergman, e Harriet 
Andersson, já ela era Mónica. Eva Dahlbeck 
havia de ser uma das três protagonistas de 
Nara Livet/No Limiar da Vida (1958), ao lado 
de Ingrid Thulin e Bibi Andersson, talvez o 
seu papel mais impressivo nos seis filmes em 
que Bergman a dirigiu entre 1952 e 1964, os 
anos de Kvinnors Väntan/Segredos de Mulhe-
res e För att Inte tala om alla dessa kvinnor/A 
Força do Sexo Fraco, como em Portugal se 
variou sobre Sobre todas essas mulheres. Do 
teatro, outro dos palcos da colaboração de 
ambos nesses mesmos anos 50, Eva Dahl-
beck seguiu para o cinema, aliando os 
adjectivos notabilíssima e popularíssima que a 
qualificavam, actriz. E foi ela quem enten-
deu retirar-se cedo. Do teatro veio também 
Harriet Andersson, que Bergman filmou 
ainda mais recorrentemente, em nove filmes 
até Fanny och Alexander (1982). Encontra-
ram-se as duas noutros Bergman, mas neste 
tudo roda à volta delas e no turbilhão que 
dentro de cada uma delas gira.

Kvinnodröm começa no estúdio de uma 
agência de fotografia de moda durante uma 
sessão fotográfica protagonizada por uma 
radiosa modelo morena de 20 anos, Harriet, 
sob o olhar enigmaticamente longe dali da 
mulher loura responsável pelo estúdio, Eva. 
Seguindo-lhes os “sonhos” para que o título 
aponta, ou a experiência do fim deles para 
que o filme remete, a acção temporalmente 
concentrada do concentrado Kvinnodröm 
descreve a viagem de ida e volta de ambas 
de Estocolmo a Gotemburgo. O trabalho, 
que a motiva, é posto de parte no dia em 
Gotemburgo que as duas vivem, cada uma 
por si, esquecendo-se dele. A experiência da 
decepção resulta da crueza desse dia noutra 
cidade, para a qual embarcam numa viagem 
de comboio que as retrata tão diferentes em 
tão diferentes momentos de vida, associan-
do à personagem da mulher mais velha uma 
suicidária vertigem interior face a uma ja-
nela varrida pela chuva e pela velocidade da 
marcha que, no filme, tem um contraponto 
no rodopio das voltas de montanha russa e 
carrossel e da corrida de comboio fantasma 
do devaneio da tarde seguinte da mulher 
mais nova. São duas sequências antológicas 
de Kvinnodröm, compostas por Bergman no 
coração do coração das personagens. Como 
se lhes fotografasse a alma, como parece fa-
zer anos mais tarde às personagens das duas 
mulheres que a imagem funde numa ilusão 
óptica em Persona, liquefazendo os rostos de 
Bibi Andersson e Liv Ullmann.

Ainda com a imagem a negro, um tiqueta-
que de relógio marca a passagem do tempo, 
e a inquietude, no início de Kvinnodröm cujo 
genérico fixa o surgir em grande plano da 
imagem de uns lábios de mulher pintados 
de escuro no papel fotográfico embebido 
no líquido da revelação, logo desdobrada 
em reflexo. Ainda em grande plano, pro-
vas fotográficas, um disco que gira, uma 
fotografia que é passada para as mãos da 

mulher loura que a rasga e que na mesma 
sequência reage ao irritante tamborilar da 
mão de um homem disforme na superfície 
de uma mesinha de madeira fechando-se na 
câmara escura contígua ao estúdio. Tudo 
ao som da melodia que volta na sequên-
cia final, no mesmo espaço iluminado a 
holofotes do estúdio de fotografia de moda, 
palco de uma cena idêntica à de abertura e 
com as mesmas personagens. Se a fotogra-
fia é um pretexto narrativo de Kvinnodröm, 
também lhe serve de réplica com a aparição 
da imagem inicial na emulsão em muito 
grande plano a revelar o mesmo movimento 
de aproximação/exposição interior das duas 
protagonistas.

A ele se dedica Kvinnodröm, no círculo 
narrativamente descrito entre essas duas 
sequências em rima. A estrutura binária 
do enredo é também formal, construindo-
se a dois tempos: duas personagens, dois 
percursos que divergem em paralelismos, 
situações e cenas equiparáveis até voltarem 
a confluir. Quando Suzanne e Doris vão às 
suas vidas na tarde em Gotemburgo fazem-
no em raccord directo com o momento em 
que se desentendem em virtude do atraso 
da jovem modelo que compromete a sessão 
fotográfica. É a esta que primeiro seguimos, 
resgatada ao desgosto pelo cônsul conhe-
cido pouco antes. Só quando esse encontro 
acaba, tempestuosamente, seguimos Suzan-
ne e o reencontro dela com o amante, que 
não menos tempestuosamente termina. Em 
ambos os casos, por diferentes que sejam as 
situações, é a intervenção da personagem 
de uma outra mulher que desencadeia o 
desfecho — a filha do cônsul, a mulher do 
amante, não poupam Doris nem Suzanne, 
mas sobretudo não poupam os dois homens, 
ou melhor, a imagem dos dois homens que 
arrasam aos olhos daquelas. A brutalidade 
da evidência que os seus respectivos gestos 
e palavras convocam nos espíritos de Doris 
e Suzanne é, de algum modo, fatal. Ao fim 
da tarde, as duas reconciliam-se, estreitam a 
cumplicidade que não tinham e que trazem 
para Estocolmo.

Da evidência e da aparência trata Kvinno-
dröm, em que os sonhos, calados, convivem 
com a ligeireza sedutora, multiplicada nos 
muitos reflexos de Doris ao correr do filme, 
entre espelhos, vidros de montras de lojas e 
miragens. A câmara acerca-se mais de Su-
zanne em grandes planos e muito grandes 
planos que muito se abeiram dela mas não 
a trespassam. Na cena final, aparentemente 
mais distendida do que a de início, a pose e 
o olhar de Suzanne não difere muito daque-
la. A melodia é a mesma. E, ah, não é neste 
filme que se ouve a Sarabanda da quinta sui-
te para violoncelo de Bach, a que Bergman 
vai buscar a inspiração do título da última 
vez que nos deixa de rastos (Sarabanda, 
2003), e que faz escutar em Lágrimas e Suspi-
ros (1973), em que Harriet Andersson verte 
uma lágrima de olhos fechados. Doris não 
quer, põe o disco de lado na casa do cônsul. 
“Sarabanda, Bach”. Encolhe levemente os 
ombros e escolhe outra música.

P
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ontagem da cena final: 
como imaginei na al-
tura da rodagem, acho 
que o último plano 
do filme vai resultar 
mesmo sem os efeitos 
especiais de Raymond 
Vachs a ser sugado

pelo Kosmos. Vou esperar pelo efeito para 
decidir, mas Caminhos Magnétykos é um 
filme live, nunca usámos green screen, todas 
as imagens são projectadas em directo. Há 
uma verdade para cada filme e a verdade de 
Caminhos Magnétykos assenta numa transfor-
mação da realidade em tempo real. 

8 NOVEMBRO 

Estrutura do filme está cada vez mais perto 
do formato final: agora todos os pormeno-
res contam. Hoje é dia de visionamento da 
maket de montagem com Jorge Quintela, 
Pedro Góis e os suspeitos do costume, no 
Kino-Sound Studio (antiga Videocine de 
António da Cunha Telles, onde montei 
vários filmes, entre os quais o Manual de 
Evasão LX94, e SWK4, o primeiro a ser 
montado integralmente num computador 
em Portugal. Estávamos em 1993 e a resis-
tência da parte de muitos cineastas e mon-
tadores era enorme, diziam que os com-
putadores iriam perverter a relação com o 
cinema (o mesmo diziam sobre filmar em 
vídeo). Pela minha parte, sofri muito com 
as moviolas (apesar do prazer fetichista de 
mexer directamente na película), que eram 
um verdadeiro atraso de vida, sobretudo 
no capítulo do som, em que para fazer um 
mero corte de 2 segundos tínhamos de 
rebobinar inúmeras vezes, nem sequer vos 
vou fazer perder tempo, a descrever este 
processo do século passado. Só quando 
surgiram os softwares de edição é que pude 
trabalhar com a toda a liberdade. Para não 
falar que sou adepto da montagem não 
linear em quase todos os meus filmes e os 
computadores libertaram-me das grilhetas 
das moviolas lineares.

17 NOVEMBRO

Durante a montagem de sequências de pen-
samento de Raymond regresso à questão, 
que me persegue há muito: como representar 
as imagens do pensamento? Para isso pre-
ciso de criar espaço para pensamentos não 
verbais. Os flashbacks do filme só podem ser 
de cenas do passado que não foram vistas 
anteriormente, planos não usados na monta-

gem. Para acrescentar esses planos preciso 
de encurtar 10 minutos ao filme (já vai em 
90 minutos, é preciso não esquecer que Ca-
minhos Magnétykos é um filme série B).

18 NOVEMBRO

O Espanto em Caminhos Magnétykos: faltam 
ainda transformações surpreendentes do 
espaço cinético e sonoro. Num momento de 
sincronicidade no comboio, de regresso de 
um cine-concerto no Porto sobre o bairro 
das Fontaínhas (com o inevitável Cláudio 
Vasques e música de Sérgio Martins & Rui 
Lima) leio uma frase de M.C. Escher: “O es-
panto é o sal da terra”. Agora falta preparar 
a terceira e última fase de rodagens. 

26 NOVEMBRO

Primeiro dia das rodagens nocturnas com 
equipa reduzida e sem actores: começámos 
por filmar o Elevador de Santa Justa, que, 
como já vem sendo hábito, é invadido por 
turistas de noite e de dia, já não tem qual-
quer relação com o elevador lisboeta descri-
to no conto de Branquinho da Fonseca, A 
Tragédia de D. Ramon. A primeira preocupa-
ção foi esvaziar de pessoas os planos, filmar 
apenas o elevador. Para o primeiro plano, 
um contrapicado, escolhemos a objectiva 12 
sem hesitar, a grande angular já se tornara 
um dos símbolos do filme, apesar de eu o ter 
inicialmente imaginado com longas focais 
e fundos desfocados (o que também aconte-
ceu, mas não foi regra). 

Depois partimos em direcção à ponte 25 
de Abril, mas as luzes estavam desligadas, 
apesar da hora. Dirigimo-nos à Torre de Be-
lém mas estava igualmente às escuras, kum 
kacet! Sem desesperar, porque tínhamos pla-
nos alternativos de B a Z, avançámos para a 
Fundação Champalimaud, mais um edifício 
futurista que contribui para a arquitectura 
do Novo Regime em vigor na República 
Portuguesa retratada em Caminhos Magné-
tykos. Mas tivemos de esperar pela limusina, 
que tardou em chegar, criando ansiedade 
na equipa que já estava há duas horas sem 
filmar. Os tempos mortos são os mais 
difíceis de aguentar numa rodagem e, para 
não stressar, fui passear pelos exteriores da 
Fundação, em busca de novos cenários para 
filmar com o Dominique Pinon no dia se-
guinte. Apesar de já ter feito várias réperages 
no local, ainda consegui surpreender-me, 
pelo que comecei a imaginar novas cenas 
com o Raymond depois de sair do malfada-
do casamento da sua filha. 

Entretanto chegou a 
limusina. Filmámos com 
tripé com a zoom 79-200 e 
“voámos” com o drone sobre 
a limusina. Gostei sobretudo 
da sombra do drone sobre o 
tejadilho da limusina, que 
insinuava ameaça pairante 
do regime autoritário que 
vigora no universo paralelo 
deste filme (resta saber se é 
um universo paralelo ou se 
é apenas uma antecipação 
dos novos totalitarismos, que 
entretanto se instalaram nas 

auto-denominadas democracias ocidentais 
das Europas e das Américas).

Terminados estes planos, ainda pensei 
em filmar com a limusina na Calçada de São 
Francisco. Escolhi esta íngreme rua da baixa 
lisboeta por causa dos trilhos do eléctrico 
(um dos leit motif visuais de Caminhos Magné-
tykos) mas a logística da limusina, acrescida 
de drone é muito complexa em ruas movi-
mentadas e acabei por optar por um local 
mais simples para filmar. Regressámos às 
ruas da Ajuda, que também tem carris do 
eléctrico, onde tínhamos filmado no Verão 
com o Dominique, o drone levantou voo 
e, conseguimos filmar o primeiro plano à 
segunda tentativa. Tudo estava a correr bem, 
quando surge um habitante das redondezas 
a vociferar contra o uso do drone. Apesar de 
termos todas as autorizações em ordem, o 
Ricardo Freitas (director de produção) teve 
de o aturar, com a sua proverbial paciência. 
Penso que a utilização dos drones é uma 
questão muito delicada e ele tinha razão que 
ao sobrevoarmos as suas casa estávamos 
a devassar a sua intimidade. Mas o pior 
estava para acontecer. Minutos depois o 
drone espatifava-se no meio da rua, com as 
hélices a baterem sem parar no asfalto. Um 
ruído infernal, como se um animal mecânico 
agonizasse na estrada. O Manuel dos Drones 
correu em pânico, estavam ali milhares de 
euros investidos e não tínhamos nenhum 
drone substituto. Nós olhávamos estupefac-
tos e estarrecidos para o drone a debater-se 
furiosamente, soltando ruídos infernais.

D I Á R I O S  D E  U M  F I L M E  •  C A P Í T U L O  5

Cine-Cosmos, por Edgar Pêra

2,9 cm

Dominique Pinon, Calçada de São Francisco, 

M
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O Jorge Quintela e o resto da malta de ima-
gem correram para ver se a câmara estava 
destruída. Felizmente ainda funcionava. Res-
tava saber se o ficheiro não tinha sido cor-
rompido, porque não tínhamos cortado até 
à altura da queda, e assim sendo ficávamos 
sem uma única imagem captada pela câmara 
instalada no drone. Não conseguimos aceder 
ao ficheiro. Uma maré de azar, não havia 
dúvidas. Felizmente mais tarde conseguimos 
recuperar parte do ficheiro. Mas ficámos sem 
drone e no dia seguinte precisávamos dele 
para filmar o Dominique. Kum kacet! 

Pensei em desistir e terminar ali mesmo 
as filmagens. Sem drone e com uma limusina 
a custar uma exorbitância à hora mais valia 
parar. Mas a equipa insistiu e o Pedro Bastos 
e o Rui Dias fixaram a câmara nas traseiras 
do carro de imagem, ligando um monitor 
ao lugar da frente, de onde eu podia ver o 
que o Jorge filmava atrás. Decidi focar-me 
apenas nos carris dos eléctricos. Escolhemos 
uma objectiva 35 e ao fim de pouco tempo já 
sabia que, mesmo sem limusina e drone, estes 
eram os melhores planos do dia (ou aliás da 
noite, que todos os exteriores foram filmados 
à noite). Nem tudo estava perdido. Perder o 
drone e a limusina obrigara-nos a concentrar 
no essencial. O projector (ligado à bateria 
do carro) estava apontado aos carris, o que 
nos permitia ir alterando as cores do plano à 
medida que avançávamos (ou antes recuáva-
mos porque a câmara estava nas traseiras, o 
que nos obrigava mais tarde a pôr o plano em 
marcha atrás (reverse) para podermos criar a 
ilusão de que estávamos a avançar. O Jorge 
ia alterando os valores do diafragma e da 
velocidade de obturação, estratégia que usei 
sobretudo nos anos 90, e que teremos de re-
petir futuramente noutros filmes. Com essa 
alternância de valores os planos eram cada 
vez mais hipnóticos, havia vezes em que já 
não sabíamos se estávamos a andar para trás 
ou para a frente. Disse ao Jorge para colocar-
mos uma objectiva mais fechada, ele sugeriu 
uma 50, com medo de que com uma focal 
mais longa o plano tremesse demasiado, mas 
insisti em usar a 85 e o resultado também foi 
surpreendente. São planos com um enorme 
potencial hipnótico, que não poderão ser só 

usados nos “subjectivos” da limusina. Muito 
provavelmente usarei estes planos de cores 
mutantes dos carris nos genéricos. 
Terminámos mais cedo do que o previsto, 
à meia-noite. Fui-me deitar completamente 
engripado...

27 NOVEMBRO 

Acordo ressacado da gripe, mal tive tempo 
de anotar as impressões da noite anterior 
e tenho de ir buscar o meu filho à escola 
porque também está doente. Tanto para 
fazer antes de chegar o Dominique Pinon. 
Queria mostrar-lhe a maquete de montagem 
mais recente, sempre preferi ter feedback 
antes de terminar um filme a tê-lo depois. Às 
15h vimos a maquete no Kino Sound Studio. 
Ficámos todos mais motivados depois do 
visionamento e o Dominique saiu de lá a 
dizer que o filme é uma trip. A ver vamos que 
espécie de trip. 

Depois fomos em direcção à ponte, mas 
as luzes estavam de novo desligadas. Parece 
que estão avariadas. Não hesitámos e se-
guimos para a Fundação Champalimaud. 
Primeiro filmámos com a 12, um plano fixo 
do protagonista a ser seguido pelo drone. 
Depois mudámos para a zoom 70-200, o que 
permitiu seguir mais de perto o percurso, 
criando planos abstractos que podem ser 
colocados em diferentes sequências do filme. 
Entretanto chegou a limusina e filmámo-la 
com a grande angular frente à Fundação, a 
entrar e sair de campo nas duas direcções, 
para poder usar um ou outro plano consoan-
te a direcção da limusina no plano anterior. 

spoiler alert: Depois fomos para a limu-
sina filmar de novo com a 12 um plano que 
sempre achei que faltava: a reacção de Ray-
mond à explosão da ponte. Penso que este 
plano dará um enorme contributo para esta 
cena crucial de Caminhos Magnétykos. De 
seguida fomos para a beira-rio filmar com 
o drone o percurso alucinado de Raymond, 
até ao anfiteatro ao ar livre da Fundação, 
em que ele se recrimina de não ter dado uma 
opinião à sua filha sobre o casamento com 
um corrupto apoiante do regime nacionalis-
ta. Filmámos simultaneamente com o drone 
e a zoom para captar pormenores da atribu-

lada viagem noctur-
na do protagonista, 
se filmasse segundo 
a minha metodolo-
gia habitual, talvez 
fizesse mais planos, 
mas o tempo era 
escasso e agora era 
fundamental con-
centrar-me no essen-
cial e avançar para a 
cena seguinte. 

Seguimos para 
Calçada de São 
Francisco. Sacámos 
da objectiva 12 e 
filmámos a descida 
de Raymond pela 
calçada enquanto 
ele cantava bêbado 
uma canção (previa-
mente ensaiada pelo 

Jorge Prendas, “Fernandinho, o Virgem” do 
Domo) sobre Paris, a sua terra Natal. Mudá-
mos para a zoom 70-200: o drone-personagem 
filmava o protagonista em picado quase 
total. Acabámos muito antes de raiar o sol, 
para poupar a equipa, seguindo a lógica de 
filmar apenas o indispensável. It’s a wrap! 

28 NOVEMBRO

Terceiro e último dia de rodagens: filmámos 
os monólogos de Raymond no Kino Sound 
Studio. As mutações das cores em muitos 
planos de Caminhos Magnétykos reforçam a 
ideia de que nada é constante neste filme. 
Montámos um fundo preto e começámos a 
filmar os monólogos do Raymond. Desta vez 
usámos uma estratégia diferente e recor-
remos ao fumo para criar outro ambiente. 
Às vezes o fumo submergia por completo o 
Dominique e aproveitávamos para continuar 
a mudança de cores, criando elementos abs-
tractos que poderão reforçar a componente 
hipnótica do filme. Cinema Mental. 

Desta terceira vez com o Dominique senti 
que estava mais à vontade para lhe dar ins-
truções mais precisas (o que por si só não e 
bom nem mau, dar direcções nem sempre é 
o melhor, mas é fundamental que haja cum-
plicidade entre os artistas). Também explo-
rámos mais o formato 2:39, com Raymond 
a andar de um canto para outro, ocupando 
todo o espaço do enquadramento, o que 
implicou uma alteração dos comportamen-
tos do Dominique face à câmara. Mesmo 
assim joguei pelo seguro e filmei alternativas 
com a personagem centrada, não fosse a 
sua colocação nos cantos do ecrã um factor 
demasiado distractivo para o espectador. 
Entretanto a Marina Albuquerque apareceu 
durante o jantar e ainda fizemos dois planos 
com ela, correspondentes a dois inícios de 
cenas que considerava mal resolvidos, a da 
Gare Marítima e a da entrada no abrigo 
dos resistentes. Ainda bem que filmámos, 
obrigado Marina. 

Filmámos depois um plano free style do 
Dominique a representar variegados tipos 
de emoções, planos que serão certamente 
usados ao longo da montagem. Regressei à 
minha zona de conforto, em que tudo fica 
em aberto para a montagem. 

E assim terminei as rodagens de Caminhos 
Magnétykos, gozando da maior das liber-
dades. Ficou uma sensação de vazio? Nem 
por isso. Esta terceira fase, apesar de curta, 
permitiu preencher todos os vazios, tudo 
o que viesse a faltar já não iria perturbar o 
resultado final. Ainda bem que pude discutir 
antecipadamente este aspecto faseada das 
rodagens com o Rodrigo, porque, na esma-
gadora maioria das vezes, os produtores 
têm dificuldade em aceitar, muito mais em 
propor, esta metodologia. 

E agora? Seguem-se dois dias de dobra-
gens com o Dominique e depois a montagem 
já pode avançar “até à vitória final”. Mas 
que tipo de vitória? Que filme me aguarda? 
Confesso que o verdadeiro espectador es-
pantado (dos meus filmes) sou eu...

Continua...

2,9 cm

e música de Jorge Prendas. Director de fotografia, Jorge Quintela.
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azer filmes é para mim 
uma necessidade
natural, uma neces-
sidade comparável à
fome e à sede. Para
alguns, exprimir-se é
escrever livros, escalar
montanhas, espancar

os filhos ou dançar o samba. Eu exprimo-
-me fazendo filmes.

Em Le Sang d'un Poète, o grande Cocteau 
mostra-nos o seu alter ego titubeante, no 
corredor dum hotel de pesadelo e faz-nos 
entrever, por trás de cada porta, um dos 
componentes que o formam, que constituem 
o seu eu.

Sem pretender comparar a minha perso-
nalidade à de Cocteau, pensei conduzir-vos 
num passeio pelos meus estúdios interio-
res, onde, invisivelmente, são elaborados 
os meus filmes. Temo que esta visita vos 
decepcione; as instalações estão sempre em 
desordem porque o proprietário, demasiado 
ocupado com os seus trabalhos, não tem 
tempo para fazer arrumações. Para mais, a 
iluminação é bastante má em alguns sítios 
e, sobre a porta de certos compartimen-
tos, está escrito a letras gordas: «Privado». 
Finalmente, o próprio guia pergunta-se, por 
vezes, o que é que vale a pena mostrar.

Seja como for, entreabriremos algumas 
portas. Não tenho a certeza de que encon-
trareis precisamente as respostas para as 
vossas perguntas, mas, apesar de tudo, 
talvez possais reunir algumas peças do 
complicado puzzle que representa a elabo-
ração de um filme.

SOU DE FACTO UM ILUSIONISTA

Se observarmos o mais fundamental ele-
mento da arte cinematográfica, a película 
perfurada, constatamos que ela se compõe 
de pequenas imagens rectangulares — 52 
em cada metro — cada uma separada das 
suas vizinhas, por um grosso traço negro. 
Olhando-os de mais perto, descobrimos 
que esses rectângulos, que, à primeira vista, 
pareciam conter o mesmo motivo, diferem 
uns dos outros por uma modificação deste 
quase imperceptível. E quando o mecanis-
mo de alimentação do aparelho projector 
provoca, sobre o écran, a sucessão das ima-
gens, de modo a deixar ver cada uma delas 
apenas 1/24 de segundo, temos a ilusão de 
movimento.

Entre cada um desses pequenos rectân-
gulos, o obturador passa diante da lente e 
mergulha-nos em completa obscuridade, 
para nos reconduzir em plena luz com o 
rectângulo seguinte. Eu achava este fenó-
meno excitante e cheio de mistério quando 
tinha dez anos e possuía a minha primeira 
lanterna mágica — com a sua chaminé, a 
lâmpada de petróleo e os seus perpétuos fil-
mes indefinidamente repetidos. Ainda hoje 
sinto um desses estremecimentos da minha 
infância quando penso que na realidade 
faço ilusionismo, dado que o cinema só exis-
te graças à imperfeição do olho humano; a 
sua inaptidão para perceber separadamente 
imagens que se sucedem rapidamente e que, 
no essencial, são semelhantes.

Calculei que, se vejo um filme que dura 
uma hora, fico mergulhado durante vinte 
minutos na escuridão absoluta. Fazendo um 

filme, torno-me pois culpado duma frau-
de: sirvo-me dum aparelho construído em 
função duma imperfeição física do homem, 
de um aparelho graças ao qual transporto 
o meu público, como sobre um balancé, de 
um sentimento determinado ao extremo 
sentimento oposto: faço-o rir, gritar de 
terror, sorrir, acreditar em lendas, indignar-
se, formalizar-se, entusiasmar-se, aviltar-se 
ou bocejar de aborrecimento. Sou, portanto, 
ou um mentiroso, ou, caso o público tenha 
consciência da fraude — um ilusionista. 
Mistifico e disponho para isso do mais 
precioso, do mais espantoso dos aparelhos 
mágicos que alguma vez esteve, no curso de 
toda o história do mundo, entre as mãos de 
um saltimbanco.

Devia haver a partir deste facto, para 
todos os que criam ou exploram os filmes, 
um conflito moral insolúvel.

Quanto aos nossos sócios comerciais, não 
é este o momento de criticar os erros que 
cometeram através dos anos, mas valia a 
pena que um homem de ciência descobrisse 
um dia uma unidade de peso ou de medida 
que pudesse calcular a quantidade de dons 
naturais, de iniciativa, de génio e de força 
criadora que a indústria do filme imolou nas 
suas formidáveis trituradoras. É evidente 
que aquele que entra no jogo deve aceitar-
lhe previamente as regras, e não há ne-
nhuma razão para que o trabalho no ramo 
cinematográfico seja mais respeitado que 
noutro lado qualquer. A diferença provém 
sobretudo de que, na nossa especialidade, a 
prepotência se manifesta mais abertamente. 
Mas isso é talvez uma vantagem.

O que é
fazer filmes

porINGMAR
BERGMAN

Texto publicado em Cadernos de Cinema/1963 (editado por Cadernos
de Hoje), número especial “Bergman no Cerco” com textos de Seixas Santos,
António-Pedro Vasconcelos, Eric Rohmer, Cardoso Pires, Bénard da Costa.
Escrito em 1954 para uma apresentação na Universidade de Lund.
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PODE-SE CAIR E MORRER...

A perda do equilíbrio é de mais pesadas 
consequências para o realizador conscien-
cioso que para um equilibrista ou um acro-
bata que executam os seus exercícios sob a 
cúpula do circo, sem rede. Para o realizador 
como para o equilibrista, o risco é da mes-
ma ordem: risco de cair e morrer. Vão pensar, 
sem dúvida, que exagero: fazer um filme 
não é de maneira nenhuma tão perigoso! 
Apesar disso, mantenho a minha afirma-
ção: o risco é igual. Mesmo sendo, como eu 
dizia, um pouco prestidigitador, ninguém 
pode mistificar os produtores, os directores 
dos bancos, os proprietários dos cinemas ou 
os críticos, quando o público se abstém de 
ir ver um filme e depor o óbolo do qual os 
produtores, directores dos bancos, proprie-
tários dos cinemas, críticos e prestidigitado-
res devem tirar a sua subsistência!

Posso citar-vos como exemplo uma expe-
riência muito recente cuja recordação me dá 
ainda um calafrio e na qual me arrisquei eu 
próprio a perder o equilíbrio. Um produtor, 
singularmente audacioso, investiu dinheiro 
num dos meus filmes que, depois de um 
ano de actividade intensa, foi apresentado 
sob o título de Gyclarnas Afton. A crítica foi 
em geral destrutiva, o público absteve-se, o 
produtor pôde contar as suas perdas, e eu 
próprio tive que esperar dez anos antes de 
poder tentar nova experiência.

Se fizer mais dois ou três filmes que 
representem um fracasso financeiro, o pro-
dutor julgará e com razão, que é melhor não 
confiar nos meus talentos.

Tornar-me-ei, portanto, um indivíduo 

suspeito, um perdulário, e poderei reflectir, 
com todo o vagar, sobre a utilidade dos 
meus pretensos dons artísticos: o prestidigi-
tador ver-se-á privado do seu aparelho.

Quando eu era mais jovem, não sentia 
estes receios. O trabalho era, para mim, um 
jogo excitante e, fosse o resultado um triun-
fo ou um fracasso, orgulhava-me da minha 
obra como uma criança dos seus castelos de 
areia. O equilibrista dançava, inconsciente-
mente, sobre a sua corda, sem se preocupar 
com o abismo ou a dureza da pista.

HOJE É DIFERENTE

O jogo transformou-se num combate amar-
go. É com plena consciência do perigo que 
agora foco a caminhada sobre a corda, e os 
pontos de apoio desta chamam-se temor 
e incerteza. Cada obra a realizar mobiliza 
todos os recursos de energia. A criação 
tornou-se, sob o efeito de causas tanto inte-
riores como exteriores ou económicas, um 
dever exigente. O fracasso, a crítica, a frieza 
do público, fazem hoje feridas mais sensí-
veis. As chagas levam tempo a fechar e as 
cicatrizes são mais profundas e duradouras.

Antes de empreender uma obra ou depois 
de tê-la começado, Jean Anouilh tem por 
costume entregar-se a um pequeno jogo 
com o fim de exorcismar o temor. Diz a 
si próprio: «Meu pai é alfaiate. Ele goza 
intimamente com a criação das suas mãos: 
umas belas calças ou um sobretudo elegan-
te. É a alegria e a satisfação do artesão, o or-
gulho do homem que conhece o seu ofício».

Este é também o meu método. Reconhe-
ço o jogo, jogo-o muitas vezes e consigo en-

ganar-me, a mim e a alguns outros, embora 
esse jogo não seja, efectivamente, senão um 
muito mau sedativo: «os meus filmes são 
um bom trabalho, sou zeloso, consciencio-
so, extremamente atento nos pormenores. 
Trabalho para os meus contemporâneos e 
não para a eternidade: o meu orgulho é o 
orgulho do artesão».

Contudo, sei que, se falo assim, é para me 
enganar a mim próprio, e a inquietação irre-
primível grita-me: «Que fizeste tu que possa 
durar? Há nos teus filmes um só metro de 
película digna de passar à posteridade? 
Uma só réplica, uma só situação que seja 
real e indiscutivelmente verdadeira?»

A isto devo responder (talvez ainda sob o 
efeito duma deslealdade enraizada mesmo 
nos mais sinceros): «Não sei. Tenho espe-
rança que sim».

Desculpar-me-ão ter-vos descrito tão 
longamente e com uma tal abundância de 
comentários o dilema que se impõe aos 
criadores de filmes.

Quis tentar explicar-vos por que é que 
tantos daqueles que se consagram à reali-
zação no domínio cinematográfico cedem a 
uma tentação invisível e difícil de exprimir, 
por que é que temos medo, por que é que, 
por vezes, perdemos interesse pelo trabalho, 
por que é que nos embrutecemos e nos dei-
xamos aniquilar por compromissos baços e 
envenenados.

É NECESSÁRIO LEVAR INCESSANTEMEN-

TE EM CONTA AS REACÇÕES DO PÚBLICO

Queria, contudo, demorar-me ainda um 
pouco sobre um dos aspectos do problema, 

Ingmar Bergman e Sven Nykvist, director de fotografia, nas rodagens de A Fonte da Virgem (Jungfrukällan, 1960)
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o mais importante e difícil de apreender, o 
público.

O criador de filmes recorre a um meio 
de expressão que interessa não apenas a ele 
próprio mas também a milhões de outras pes-
soas, e sente frequentemente o mesmo desejo 
que os outros artistas: «Quero ter êxito hoje. 
Quero a celebridade agora. Quero agradar, 
maravilhar, emocionar imediatamente».

A meio caminho entre esse desejo e a sua 
realização encontra-se o público, que exige 
do filme apenas uma coisa: «Paguei, quero 
ser divertido, arrebatado, comprometido, 
quero esquecer os meus aborrecimentos, o 
meu próximo, o meu trabalho; quero sair de 
mim próprio. Estou sentado na obscuridade 
e, como uma mulher no momento do parto, 
quero a libertação».

O realizador, que conhece esta exigên-
cia e que vive do dinheiro do público, fica 
colocado numa situação difícil e que lhe traz 
obrigações. Fazendo o seu filme, ele deve 
levar incessantemente em conta as reacções 
do público. Quanto a mim, faço-me constan-
temente esta pergunta: «poderei exprimir-me 
mais simplesmente, mais puramente, mais 
brevemente? Compreenderão todos aquilo 
que quero dizer agora? Poderá o espírito 
mais simples seguir o curso destes aconteci-
mentos? E o que é mais importante: até onde 
tenho o direito de admitir o compromisso e 
onde começam os meus deveres para comigo 
próprio?»

Qualquer experiência implica necessaria-
mente um grande risco porque afasta sempre 
o público. Ora, o afastamento do público 
pode levar à esterilidade, ao isolamento 
numa torre de marfim.

Seria desejável que os produtores assim 
como os outros directores técnicos do cinema 
pusessem laboratórios à disposição dos cria-
dores. De modo nenhum isto acontece nos 
nossos dias. Os produtores só têm confiança 
nos engenheiros e imaginam estupidamente 
que a salvação da indústria do filme depende 
das invenções e das complicações técnicas.

Nada mais fácil do que apavorar um espec-
tador. Pode-se literalmente enlouquecê-lo, já 
que a maior parte das pessoas tem, algures 
dentro de si, um medo pronto a eclodir. É 
muito mais difícil fazer rir, e fazer rir da boa 
maneira. É fácil fazer o espectador sentir-se 
pior do que antes de entrar no cinema mas é 
difícil fazê-lo sentir-se melhor; é, no entanto, 
isto que ele deseja cada vez que se instala 
na sala escura. Ora quantas vezes e por que 
meios lhe damos nós essa satisfação?

É assim que raciocino, sabendo ao mesmo 
tempo e com uma evidência absoluta que 
este raciocínio é perigoso, pois que traz 
consigo o risco de condenar todos os fracas-
sos, de confundir o ideal com o orgulho, de 
considerar como absolutos os limites que o 
público e a crítica nos fixam embora os não 
reconheçamos e não nos pertençam, porque 
a nossa personalidade está perpetuamente 
em transformação. Por um lado, sou tentado 
a adaptar-me, a tornar-me tal como quer o 
público, mas, por outro lado, sinto que isso 
seria o fim de tudo, que isso suporia em mim 
uma total indiferença. Por isso congratulo-
-me de não ter nascido com tanto espírito 

como sentimentos. Não está escrito em 
nenhuma parte que um realizador deva estar 
contente, feliz ou satisfeito. Quem foi que 
disse que não se devia fazer barulho, quebrar 
as fronteiras, lutar contra os moinhos de 
vento, enviar robots à Lua, ter visões, brincar 
com dinamite, arrancar pedaços de carne a si 
próprio ou aos outros? Por que razão não se 
deveriam assustar os produtores? O seu ofício 
é ter medo: são pagos pelas suas úlceras no 
estômago!

ISTO COMEÇA MUITAS

VEZES POR UMA IMAGEM

Mas «fazer filmes» não é apenas tropeçar 
com problemas, dilemas, preocupações 
económicas, responsabilidades e receios. Há 
também os jogos, os sonhos, as recordações 
secretas. 

Começa muitas vezes por uma imagem: 
um rosto, de súbito fortemente iluminado; 
uma mão que se ergue; uma praça de ma-
drugada, com algumas velhas sentadas num 
banco, separadas por um saco de maçãs. Ou 
são ainda algumas palavras trocadas, duas 
pessoas que, de súbito, dizem qualquer coisa 
uma à outra, num tom de voz absolutamente 
pessoal: estão talvez de costas voltadas para 
mim, não posso mesmo ver os seus rostos, 
e sou, contudo, forçado a ouvi-los, a esperar 
que recomecem a falar, que repitam as mes-
mas palavras sem significação particular mas 
carregadas duma tensão de que não tenho 
ainda nitidamente consciência mas que age 
como um filtro subterrâneo.O rosto ilumina-
do, a mão erguida como para um sortilégio, 
as velhas na praça, algumas palavras banais, 
todas estas imagens vêm prender-se na minha 
rede, como peixes brilhantes, ou, mais pre-
cisamente, eu próprio fico preso numa rede 
cuja textura — felizmente! — ignoro. 

Muito antes que o motivo esteja inteira-
mente desenhado no meu espírito, submeto 
muito rapidamente o jogo da imaginação à 
prova do real. Coloco, como por brincadeira, 
o esboço ainda muito incompleto e frágil que 
imaginei num cavalete para o julgar do ponto 
de vista dos recursos técnicos dos estúdios. 
Esta prova imaginária de viabilidade, constitui 
para o motivo um banho ferruginoso eficaz. 
Será isto bastante? Conservará o motivo o 
seu valor depois de mergulhado na rotina 
quotidiana e mortífera dos estúdios, longe da 
penumbra das auroras propícias aos jogos da 
imaginação?

Alguns dos meus filmes amadurecem mui-
to depressa e são rapidamente terminados. 

São estes que respondem à expectativa geral, 
crianças sempre indisciplinadas mas saudá-
veis de que se pode dizer desde logo: serão o 
amparo da família.

Mas há os outros, filmes que vêm lenta-
mente, que levam anos que não se deixam 
aprisionar numa solução técnica ou formal, 
que, geralmente, recusam todas as soluções 
concretas. Habitam a penumbra e, se quero 
encontrá-los, é aí que sou forçado a segui-los, 
a procurar-lhes um contexto, personagens e 
situações. Aí, os rostos secretos falam-se, as 
ruas são estranhas, raras pessoas espreitam 
atrás das janelas fechadas, um olho brilha no 
crepúsculo ou transforma-se em carbúnculo 
e explode com o ruído do cristal quando se 
quebra. A praça é um mar, nesta manhã de 
Outono, as velhas transformam-se em árvo-
res antigas e as maçãs são crianças construin-
do cidades de areia e pedra, perto da espuma 
das vagas.

A tensão continua presente. Reencontro-a 
na palavra escrita ou nas visões, ou no exces-
so de energia que se curva como o arco duma 
ponte, pronto a erguer-se pelas suas próprias 
forças, essas forças que são, uma vez termi-
nado o manuscrito, o elemento mais impor-
tante para impulsionar a imensa roda que é o 
trabalho necessário para rodar um filme.

O QUE É «REALIZAR UM FlLME»?

O que é, pois, realizar um filme? Se vos fizesse 
a todos esta pergunta, obteria sem dúvida 
respostas muito diferentes, mas que talvez 
estivessem de acordo num ponto: realizar um 
filme é fazer o necessário para transportar 
o conteúdo do manuscrito para a película. 
Diriam desta maneira, ao mesmo tempo, 
muito e pouquíssimo. Para mim, realizar um 
filme representa dias de trabalho encarniçado 
e desumano, cansaço, olhos cheios de poeira, 
cheiros de cosméticos, suor e lâmpadas, 
uma série indefinida de tensões e repouso, 
um combate constante entre o querer e o 

Cadernos de rodagem, 
repletos de notas, 
esquissos e colagens. 
Nesta página,
o caderno de Persona. 
Na seguinte, o de 
Fanny och Alexander.
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dever, entre a visão e o real, a consciência e a 
preguiça. Penso nas madrugadas, nas noites 
de insónia, num sentimento mais agudo da 
vida, na espécie de fanatismo concentrado 
unicamente sobre o trabalho, pelo qual me 
transformo finalmente eu próprio numa 
parte integrante da película, num aparelho 
ridiculamente minúsculo cujo único defeito é 
ter fome e sede.

Acontece-me por vezes, no meio desta 
excitação, quando em todos os estúdios 
sussurro uma vida e um trabalho que pare-
cem prestes a fazê-los explodir, encontrar 
de súbito, a ideia para o meu próximo filme. 
Enganar-se-ia, portanto, quem julgasse que 
a actividade do realizador implica, nesse 
momento, uma espécie de vertigem estática, 
uma excitação incontrolada e uma assustado-
ra desorganização. Rodar um filme é tentar 
domesticar uma fera difícil de domar e de 
grande preço. São precisos lucidez, método, 
cálculos frios e exactos. Junte-se uma dispo-
sição sempre igual e uma paciência que não é 
deste mundo.

Rodar um filme é organizar todo um 
universo, mas os elementos capitais são a 
indústria, o dinheiro, as filmagens, a re-
velação e a cópia, um horário que se deve 
respeitar mas que raramente se respeita, um 
plano de trabalho minuciosamente prepa-
rado em que os factores irracionais têm a 
percentagem mais elevada. A vedeta tem os 
olhos demasiado pintados — 40.000$00 para 
recomeçar a cena. Um dia, a água dos canos 
tem um índice demasiado elevado de cloro: 
os negativos ficam manchados — é preciso 
recomeçar! Num outro dia, a morte leva-nos 
um actor e força-nos a recomeçar tudo com 
outro — mais alguns milhares são engolidos. 
Troveja, o transformador eléctrico avaria-se: 
já maquilhados, somos obrigados a esperar 

na pálida claridade do dia — as horas voam e 
o dinheiro com elas.

Exemplos escolhidos ao acaso. Mas é na-
tural que eles sejam idiotas, já que dizem res-
peito à grande e sublime loucura de transfor-
mar sonhos em sombras, de fraccionar uma 
tragédia em quinhentos pedaços diminutos, 
tirar partido de cada um deles e recolá-los 
depois de maneira a reconstituir uma unida-
de que será de novo a tragédia; fabricar uma 
ténia de 2500 metros de comprimento que 
se apropria da vida e do espírito de actores, 
produtores e realizadores. Realizar um filme 
é tudo isto, mas é ainda mais e bem pior.

O CURIOSO QUADRO DE VENEZA

Fazer filmes é também mergulhar em nós 
próprios e atingir, através das nossas mais 
profundas raízes, o mundo da infância. Se 
estão de acordo, desçamos a este estúdio 
interior, situado no mais íntimo recanto da 
vida do realizador. Abramos por um instan-
te a mais secreta das suas dependências e 
contemplemos aí um quadro de Veneza, uma 
velha cortina e o primeiro projector rudimen-
tar de cinema.

A minha avó possuía em Upsal uma velha 
casa. Na sala de jantar havia uma mesa sob a 
qual eu costumava esconder-me para escutar 
a voz dos raios solares que penetravam pelas 
janelas imensamente altas. Os raios agita-
vam-se continuamente, os sinos da catedral 
ressoavam; no seu movimento os raios de 
sol produziam como que um ruído especial. 
Recordo-me de um dia entre o Inverno e a 
Primavera. Tinha então cinco anos e acabava 
de curar-me do sarampo. Na casa vizinha 
alguém tocava piano — tocavam sempre 
valsas — e na parede, na minha frente, estava 
pendurado um enorme quadro representando 
Veneza. Enquanto os raios de sol e as som-
bras passavam em vagas sobre o quadro, a 
água do canal começou subitamente a correr, 
os pombos levantaram voo do pavimento 
da praça, as pessoas falaram-se sem ruído 
fazendo gestos com as mãos e com a cabeça. 
O som dos sinos já não vinha da catedral mas 
do quadro, bem como a música do piano. Ha-
via algo de singularmente estranho naquela 
imagem de Veneza. Quase tão estranho como 
o facto de os raios de sol, no salão da minha 
avó, serem sonoros e não silenciosos. Talvez 
isso fosse apenas provocado por todos aque-
les sinos… ou então pelos grandes móveis 
envolvidos num murmúrio ininterrupto.

Julgo, contudo, recordar-me de uma 
experiência ainda mais antiga: a percepção — 
impossível de fixar no tempo — do movimen-
to duma cortina.

Era uma cortina negra, do tipo mais 
corrente, que eu contemplava no meu quarto 
de criança, ao amanhecer ou ao crepúsculo, 
quando tudo adquire vida e se torna um pou-
co assustador; quando os próprios brinque-
dos se transformam em objectos hostis ou 
simplesmente indiferentes e curiosos. Sem 
a presença de minha mãe, o mundo quoti-
diano desaparecia e dava lugar à silenciosa 
e vertiginosa solidão. A cortina permanecia 
imóvel; nenhuma sombra se desenhava nela. 
As formas estavam na sua própria superfície 
e não se tratava de homens, animais, cabeças 

ou rostos, mas de «coisas para as quais não 
existe nome»! Na obscuridade atravessada 
por fulgores, desprendiam-se da cortina e 
avançavam para o biombo verde ou para a 
mesinha-de-cabeceira com a sua garrafa de 
água. Implacáveis, impassíveis e aterradoras, 
só desapareciam quando a noite caía comple-
tamente ou era completamente dia. Quem, 
como eu, é filho dum pastor protestante 
aprende muito cedo a espreitar por detrás dos 
bastidores da vida e da morte. Meu pai acom-
panhava enterros, presidia a casamentos e a 
baptizados, servia de medianeiro e escrevia 
sermões. Travei muito cedo conhecimento 
com o diabo e, como todas as crianças, tive 
necessidade de lhe dar uma forma concreta. 
É aqui que entram em cena a lanterna mágica 
de petróleo (sinto ainda hoje o cheiro da lata 
aquecida) e as projecções coloridas, entre 
outras o Capuchinho Vermelho e o Lobo. O 
Lobo era o diabo, um diabo sem cornos mas 
com uma cauda e um focinho vermelho vivo, 
um diabo curiosamente palpável e contudo 
impossível de agarrar, o representante do mal 
e da perseguição sobre o papel com flores 
dum quarto de criança.

O MEU PRIMEIRO FILME

O primeiro filme que tive em meu poder ti-
nha três metros de comprimento e era de cor 
parda. Representava uma jovem adormecida 
num prado: acordava, levantava-se e desa-
parecia pelo lado direito da imagem, com os 
braços estendidos. Era tudo. Na caixa onde o 
filme era guardado estavam desenhadas uma 
imagem e as palavras «Frau Holle». Nin-
guém sabia quem era Frau Holle, mas isso 
pouco importava: o filme teve grande sucesso 
e foi projectado todas as noites até ficar tão 
deteriorado que era impossível repará-lo.

Aquele pequeno e precário cinema foi 
a minha primeira caixa de mágico. Muitas 
vezes perguntei a mim próprio o que é que 
podia fascinar-me tanto — e me fascina ainda 
hoje exactamente da mesma maneira — na-
quele brinquedo mecânico cujas personagens 
e coisas eram sempre as mesmas. Algumas 
vezes este pensamento assalta-me no estúdio 
ou na penumbra da sala de montagem, quan-
do tenho diante de mim a pequena imagem 
e a película me passa entre os dedos, ou 
durante o fantástico parto que representa — 
terminadas as filmagens — a recomposição 
do filme, quando este descobre lentamente o 
seu rosto. Não posso, então, impedir-me de 
pensar que utilizo um instrumento tão subtil, 
que nos será possível iluminar com ele a alma 
humana duma luz infinitamente mais viva, 
revelá-la ainda mais brutalmente e agregar ao 
nosso conhecimento novos domínios do real. 
É possível que descubramos mesmo algo que 
nos permita penetrar no claro-obscuro da 
surrealidade; narrar de uma forma nova e re-
volucionária. Arriscando-me a afirmar mais 
uma vez uma coisa que não posso provar, 
queria dizer ainda que, na minha opinião, os 
que fazem filmes utilizam apenas uma parte 
minúscula dum assustador poder — move-
mos apenas o dedo mínimo dum gigante que 
está muito longe de ser inofensivo.

Mas é igualmente possível que me engane. 
Pode acontecer que o cinema tenha atingido 
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ascido em 1918 em Uppsala, na 
Suécia, Ingmar Bergman celebra este 
ano o seu centenário. Entre exposi- 

ções, edições e reedições de livros académi-
cos e biográficos, adaptações de guiões de 
filmes seus para peças de teatro, exibições 
de documentários e, sobretudo, centenas de 
retrospectivas espalhadas por salas, museus, 
cine clubes e cinematecas a nível global, a 
data é assinalada com uma força rara.

Jan Holmberg é o actual director da 
Fundação Ingmar Bergman, responsável 

pelo acervo pessoal doado em 2002 pelo 
realizador ao Instituto do Cinema Sueco, na 
condição de que fosse gerido por uma funda-
ção independente. A resposta do ics foi criar 
a Fundação Ingmar Bergman, em conjunto 
com três dos outros principais empregadores 
do realizador/dramaturgo: o Teatro Real 
Dramático de Estocolmo, a Svensk Filmin-
dustri e a Televisão Sveriges. No total, 45 
caixas de material foram transportadas da 
sua casa em Fårö para Estocolmo, onde a 
Fundação funciona actualmente com uma 
equipa de três pessoas, além de Holmberg: 
Hélène Dahl, curadora dos arquivos e gestora 
de artes performativas, Kajsa Hedström, en-
carregue das celebrações do centenário, e Åsa 
Jacobsson, responsável pela comunicação.

Entrevistado pelo Cine Clube por e-mail, 
Jan Holmberg conta que Bergman era “gene-
roso e encorajador, mas mantinha a distân-
cia” no que tocava à Fundação. Dos arquivos 
desta — que fazem parte da lista do Patrimó-
nio Mundial da unesco desde 2007 — consta 
“o acervo privado de Bergman, nomeada-
mente os seus manuscritos para argumentos 
de filmes (desde primeiros rascunhos até 
guiões de rodagem, com várias fases pelo 

hoje o auge da sua evolução; que este instru-
mento, pela sua própria natureza, não possa 
já conquistar novos domínios; que nos en-
contremos, enfim, de nariz contra o muro ao 
terminar a caminhada inesperadamente num 
beco sem saída. Muita gente é desta opinião, 
e a verdade é que chafurdamos num pântano, 
apenas com o nariz fora de água, paralisados 
por preocupações económicas, convenções, 
temor, incerteza e desordem.

QUAL É O MEU OBJECTIVO?

Perguntam-me algumas vezes o que pretendo 
com os meus filmes, qual é o meu objectivo. 
A pergunta é perigosa e de difícil resposta e 
tenho por costume responder-lhe com uma 
mentira ou uma escapatória: «Procuro dizer 
a verdade sobre a condição dos homens, a 
verdade tal como a vejo». Esta resposta satis-
faz as pessoas e eu pergunto-me muitas vezes 
como é possível que ninguém descubra o meu 
bluff. Para dizer a verdade devia responder 
que «sinto uma necessidade incoercível de 
exprimir através do cinema aquilo que, de 
maneira completamente subjectiva, se forma 
algures na minha consciência». Neste caso, o 
meu único objectivo sou eu próprio; o meu pão 
quotidiano — a diversão e a estima do públi-
co — uma espécie de verdade que sinto até 
esse momento. E se tento resumir a minha 
segunda resposta, a fórmula final está longe 
de ser entusiasmante: «Uma actividade sem 
grande significação».

Não direi que esta conclusão me des-
gosta desmesuradamente. Estou na mesma 
situação que a maioria dos artistas da minha 
geração: a nossa actividade não tem grande 
sentido. A arte pela arte. A minha verdade 
pessoal ou três quartos de verdade ou nenhu-
ma verdade, com a condição de que ela tenha 
algum valor para mim.

Sei que esta maneira de ver as coisas é 

muito impopular, sobretudo nos nossos dias. 
Apressar-me-ei, pois, a precisar a minha po-
sição, formulando a pergunta doutra manei-
ra: «Que desejaria ter por objectivo ao realizar 
os meus filmes?»

Conta-se que em tempos idos a catedral de 
Chartres, atingida por um raio, ardeu de cima 
a baixo. Diz-se que, então, milhares de pes-
soas de todas as condições sociais acorreram 
de toda a parte, atravessando a Europa como 
aves migradoras, para reconstruir a catedral 
sobre os seus antigos alicerces. Arquitectos, 
operários, artistas, saltimbancos, nobres, 
prelados e burgueses por lá permaneceram 
até que se concluísse o imenso edifício. 
Desconheciam-se os seus nomes e ainda hoje 
se ignora como se chamavam aqueles que 
construíram a catedral de Chartres.

Sem que isto constitua um preconceito 
de base, as minhas crenças ou as minhas 
dúvidas — que não são aqui chamadas — 
penso que a arte perdeu a sua significação 
vivificadora no momento em que se separou 
do culto. Rompeu o cordão umbilical e vive 
a sua própria vida separada, surpreenden-
temente estéril, apagada e degenerada. A 
colectividade criadora, o humilde anonimato 
são relíquias esquecidas e sepultadas, des-
providas de todo o valor. As pequenas chagas 
do eu e as cólicas morais examinam-se ao 
microscópio sub specie aeternitatis. O medo do 
escuro que caracteriza o subjectivismo e as 
consciências escrupulosas tornou-se a grande 
moda e encaminha-nos para um recinto 
fechado onde nos disputamos sobre as causas 
da nossa solidão, sem nos ouvirmos nem 
darmos conta de que nos asfixiamos mutua-
mente até à morte. É assim que os individua-
listas se olham nos olhos, negam a existência 
dos outros e invocam a omnipotente obscu-
ridade sem nunca sentir a força salvadora 
das alegrias da comunidade. Estamos de tal 

meio) mas também uma vasta correspon-
dência (cerca de 10.000 cartas), fotografias, 
documentos logísticos...”. De acordo com a 
vontade de Bergman, todo este material está 
disponível para consulta, mas exclusivamen-
te para efeitos de pesquisa e a indivíduos 
que demonstrem qualificação académica (é 
possível requerer acesso através do site dos 
Arquivos, em WWW.INGMARBERGMANARCHIVES.SE).

Apesar do enorme reconhecimento inter-
nacional e da assumida influência do realiza-
dor em cineastas de todo o mundo, Holmberg 
conta que “Bergman é o exemplo perfeito de 
não ser um profeta no país de origem. Sempre 
foi mais apreciado internacionalmente do que 
na Suécia. Mas tenho um pressentimento de 
que as coisas estão a mudar um pouco. Os 
seus filmes estão a ser exibidos na televisão e 
repostos nas salas de cinema suecas ao longo 
de 2018, e têm muita audiência”. Quanto 
ao futuro legado do realizador, os filmes 
de Bergman, muitos já com 50 e 60 anos de 
idade, ainda ressoam numa audiência que os 
está a descobrir, hoje. “Não me surpreende, 
os filmes já eram antigos quando eu os vi pela 
primeira vez há 25 anos, e não envelheceram 
nada desde então.”

Jan Holmberg
Director da Fundação Ingmar Bergman

N

modo envenenados pelos círculos viciosos, de 
tal modo fechados na nossa própria angústia, 
que acabamos por ser incapazes de distinguir 
o verdadeiro do falso.

Eu podia pois responder quando me 
perguntam qual o objectivo dos meus filmes: 
«Quero ser um dos artistas da catedral que 
se ergue na planície. Quero trabalhar uma 
pedra até fazer dela uma cabeça de dragão, 
um anjo ou um demónio, ou ainda um santo, 
pouco importa: o prazer que sinto é o mesmo 
em qualquer dos casos. Crente ou descrente, 
cristão ou pagão, trabalho para edificar a 
catedral, porque sou artista e artesão, porque 
aprendi a extrair da pedra rostos, membros 
e corpos. Não tenho que me preocupar com 
o julgamento da posteridade ou dos contem-
porâneos; o meu nome não está gravado em 
nenhum lado e desaparecerá comigo. Mas 
uma pequena parte de mim próprio sobre-
viverá na totalidade anónima e triunfante. 
Um dragão ou um demónio, talvez um santo. 
Pouco importa».
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o contrário do habitual, não é como acaba; 
é como começa. Todos nos lembramos de 
grandes finais de filmes na história do cine-
ma. Alguns exemplos: O Eclipse e Zabriskie 
Point, de Antonioni, as coreografias ciné-
ticas e sumptuosas de Busby Berkeley, o 
ballet sangrento de Wild Bunch, o milagre 
da Palavra, de Dreyer, a trip infinita de 2001: 
A Space Odyssey, de Kubrick, o freeze-frame 
de Os 400 Golpes, de Truffaut, o tríptico ecrã 
épico de Napoleão, de Gance, o trielo de O 
Bom, o Mau e o Vilão, de Leone, o raccord de 
North by Northwest ou o esgar de Psycho, de 
Hitchcock, o twist de Sixth Sense, o inconta-
velmente citado Casablanca. É natural: deve 
acabar-se da melhor maneira; se não com 
um grande finale, pelo menos com algu-
ma pequena surpresa ou uma promissora 
abertura. Inícios marcantes, também os há 
certamente, mas acreditamos que em menor 
quantidade. Também isso é plausível: entra-
se numa obra mais com uma expectativa do 
que com um frenesim. Persona é um caso à 
parte. O início é avassalador como poucos 
outros: intenso, denso, desconcertante, per-
turbador, intrigante, visceral, arrebatador. 
É simultaneamente uma vasta abertura do 
e para o filme, e uma porta que, de alguma 
maneira, se fecha sobre si própria à medida 
que se vai abrindo. 

A primeira imagem marca de forma 
indelével a nossa experiência enquanto 
espectadores, ao mesmo tempo num sentido 
artístico, simbólico e narrativo: porque 
remete o filme para o próprio cinema e uma 

das suas caraterísticas intrínsecas e funda-
doras, a luz; porque remete a uma dimensão 
divina, a emanação do fiat lux; porque nos 
convida a uma viagem, com o seu crescendo 
lumínico e sónico. É uma força poderosa 
sob a forma de ascensão, transe, explosão. 
E logo de seguida, sem aviso, vem o caos, 
a estridência, a deriva, o flicker, o estranha-
mento, como se a incandescência do projetor 
de cinema espelhasse a máquina mental 
do espectador — uma dupla inquietude, a 
primeira de muitas.

Inquietude que atravessa todo o filme: 
temática, formal, narrativa, alegórica, espi-
ritual, corporal, sensorialmente. É um filme 
avesso a convenções, a interpretações, a 
significações; não que as não contenha, não 
que não sejam possíveis, mas seguramente 
não as requer — qualquer esforço interpreta-
tivo resulta mais do desamparo do especta-
dor, que em tudo busca sempre um sentido, 
do que da imanência da própria obra e das 
suas intenções. Não é, por isso, igualmente, 
um filme de género. Mas não lhe fica mal a 
designação de (anti-)melodrama metafísico: 
porque dramatismo não lhe falta; porque 
nos põe em contacto com dimensões simul-

taneamente imanentes e transcendentes, 
fazendo-nos experimentar essa fina película 
que separa e aproxima o dizível do indizível, 
o visível do invisível.

É também um filme poético, em sentido 
justo, estrito, cabal da expressão. E num 
duplo aspeto: porque o transcorre uma liber-
dade discursiva, estilística, morfológica que 
na poesia, acredita-se, encontra o seu lugar 
de manifestação privilegiado; porque é um 
filme que, em mais do que um momento, e 
sobretudo na imagem inicial, nos oferece ou 
devolve, em modo alegórico, a etimologia da 
própria poesia — poiesis, ato criador. É tam-
bém um filme de um tempo poético no cine-
ma, aquele que se estende pelos trabalhos de 
Carl Dreyer e Andrei Tarkovski, de Pier Pao-
lo Pasolini e Yasujiro Ozu, de Luis Buñuel e 
Federico Fellini, de Michelangelo Antonioni 
e Mikhail Kalatozov, de Alain Resnais e 
Jean-Luc Godard, de Robert Bresson e John 
Cassavetes, de Jonas Mekas e Andy Warhol. 
É um tempo em que a poiesis, até mais do que 
a poesia, perpassava o cinema, com todas 
as artes a serem convocadas em alto grau: a 
pintura, a literatura, a música, a arquitetura. 

É, também, por tudo isto, um filme abs-
trato, confessional, sublime.

Persona
ABSTRATO

CONFESSIONAL
SUBLIME

Ensaio de
Luís Nogueira

Fotografias das rodagens de Persona (1966):
Em cima, Liv Ullmann e Ingmar Bergman;
À direita, Bibi Andersson e Liv Ullmann.

A
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1. ABSTRATO

Não espantará ninguém se dissermos que 
todo o filme parece uma extensa abstração. 
Se, por hipótese, perguntássemos a qualquer 
espectador sobre o que é Persona em concre-
to, adivinha-se sempre uma hesitação, uma 
deriva, uma tentativa, uma especulação, na 
resposta. Ou se pedíssemos uma sinopse, o 
exercício seria igualmente condenado: como 
resumir este filme de forma clara e objetiva? 
Podemos dizer que esta propensão abstrati-
zante lhe vem de vários fatores. O primeiro 
sobre que discorremos é a sua dimensão 
auto-reflexiva, aqui não num sentido psico-
lógico, mas antes fílmico. É um filme que se 
disponibiliza a pensar o cinema e, quase, a 
teoriza-lo, espécie de meta-filme superlati-
vo, dos mais radicais que se conhece. É um 
filme que se dobra sobre si mesmo, criando 
zonas de indecisão, de rutura, de fratura, 
de fricção; um filme dissipado em buracos, 
lacunas, brechas, afonias, que surgem onde, 
num filme de regime mais convencional, en-
contraríamos lugares de empatia, de confor-
to, de fechamento. É, em certo sentido, um 
filme de(s)construído. É um filme do diferido 
e da diferença, um filme-Derrida, para evo-
carmos ideias de um filósofo que, por esta 
altura, apresentava algumas das propostas 
mais fortes sobre a indecidibilidade do 
discurso, do sentido, da certeza. Dificilmente 
encontramos filme mais derridadiano, talvez 
apenas O Último Ano em Marienbad, supremo 
puzzle narrativo, mental e concetual.

É também, para nós claramente, um 
filme-Brecht. Um filme do estranhamento, 
da interpelação, da provocação — na forma 
como rompe, constantemente, com a ilusão 
narrativa aristotélica denunciada pelo dra-
maturgo alemão, dando lugar ao logos (neste 
caso a linguagem cinematográfica exposta na 
sua nudez e explorada na sua potência) onde 
tradicionalmente esperaríamos encontrar o 
pathos (o domínio das paixões, por exemplo, 
as de Douglas Sirk). Na forma como desas-
sossega no espectador as suas certezas, inci-

tando antinomias e tensões: a enfermeira que 
se dirige à câmara/ao espectador, o duplo 
retrato súmula do contra-campo duplicado. 
Na forma como a película arde e rasga quan-
do Alma se deixa invadir por sentimentos de 
punição, vingança, maldade. Na forma como 
o próprio realizador e o diretor de fotografia 
se dão a ver no filme, demiurgos embutidos 
na sua própria criação. Na forma como o ex-
perimentalismo invade e rasga o sentimento, 
afastando-o do sentimentalismo e levando 
as emoções para um lugar de crueza, umas 
vezes, e de crueldade, outras.

É igualmente, em momentos muito preci-
sos, mas igualmente no seu todo, um filme
-instalação. Falamos muito especificamente, 
no primeiro caso, do jovem que se confronta 
com um enorme ecrã/projeção/tela/visão/
aparição/sonho onde se sucedem as imagens 
de Alma e de Elisabeth, por esta altura ainda 
rostos sem personagens, ícones mentais ou 
figuras sensoriais — veja-se o gesto tateante 
do rapaz em direção às imagens —, inscritas 
numa dimensão puramente abstrata onde 
os afetos e os signos parecem rarefeitos, 
etéreos, escassos, carentes, vácuos. Falamos, 
no segundo caso, de uma poética do táctil, 
da textura, do fragmento, da materialidade, 
mais propícia ao tensional do que ao espec-
tatorial, mais propensa à participação do 
que à comoção, incitando mais um ímpeto 
exploratório do que uma receção conforma-
da. Estamos, portanto, mais na ordem da 
experiência do que da narrativa.

Rarefeita, austera, parcimoniosa, é tam-
bém a atmosfera do filme. Com certeza, algo 
que ocorre no seguimento da tradição do 
kammerspiel teatral e cinematográfico (pou-
cos atores, cenários mínimos, espartanos, 
silenciosos, vazios), ou das obras de Dreyer 
e Ozu, ou dos interiores de Munch, Klimt e 
Bacon. Mas também através de premissas e 
caraterísticas que podemos encontrar nou-
tros âmbitos: na pintura expressionista abs-
trata de Mark Rothko ou Barnett Newman, 
com as suas monumentais, infinitas, super-

fícies de cor; nas fotografias de fundo neutro 
de Richard Avedon ou nos retratos de canto 
de Irving Penn. Um sentimento de rarefação 
que consegue sublimar o fulgor simbólico do 
romantismo (Friedrich e Fusseli pairam pelo 
filme) na contenção minimalista do zen.

É também um filme abstrato na sua 
imagem, no sentido mais próprio e matéri-
co do termo: o claro e o escuro coabitam, 
complementam-se, contrastam, escondendo 
e revelando, expondo e protegendo, como ob-
servamos na luz que vai desvanecendo sobre 
o rosto melancólico de Elisabeth. Ou no con-
traluz que desenha os rostos das personagens 
numa única figura. Ou no plano a negro que a 
meio do filme funde as duas personagens. Ou 
na atmosfera diáfana que se desenha em re-
dor do quarto-limbo de Alma. Ou no ecrã ne-
gro inicial do filme. Ou na luz branca e cega 
que emana do projetor. De todos os estilos 
o mais abstrato, o chiaroscuro encontra aqui 
uma depuração raramente vista no cinema — 
podíamos evocar como dignos pares O Último 
ano em Marienbad, de Resnais, ou A Aventura, 
de Antonioni. Ou, como estética tutelar, o 
expressionismo alemão. Ou, como projeção 
distante, os filmes noir fotografados por John 
Alton — mas esse é um outro continente.

Numa altura em que o plano longo, unitá-
rio, íntegro, auto-contido, começava a tomar 
conta do cinema mais artístico (e o próprio 
Persona é um desses casos), este é, também, 
um filme de montagem, mas uma montagem 
que, também ela, mais do que assegurar a 
inteligibilidade de ações, ideias e emoções, 
se afirma como um fator de abstração. A co-
meçar pelo prólogo/genérico, mais da ordem 
do trailer do que propriamente da moldura. 
Desde o início o pendor experimentalista 
da montagem impõe-se, espécie de stream of 
consciouness feito de factos, imagens, ideias 
em estado bruto. E é assim que, ao longo de 
toda a obra, este princípio se vai mantendo, 
tornando o filme elíptico, abrupto, desarti-
culado, retorcido, até ao epílogo e à paragem 
da projeção e do próprio Persona.

ENSAIO PERSONA: ABSTRATO, CONFESSIONAL, SUBLIME
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2. CONFESSIONAL

Se o filme é, digamos assim, eminentemen-
te abstrato na sua morfologia, ele é igual-
mente bem confessional no seu tom. Se 
atrás falámos na auto-reflexividade fílmica, 
podemos falar agora na auto-reflexividade 
existencial. E em dois níveis: o do autor e o 
das personagens, e dum através das outras. 
Se toda a obra é do seu autor, e se todas 
as personagens lhe pertencem, podemos 
dizer que este é um filme onde Bergman se 
confronta simultaneamente com o mundo 
e consigo próprio, através das propostas 
de cinema que apresenta e dos avatares 
das personagens que modela. É um filme 
sobre os abismos de Alma e os silêncios de 
Elisabeth. Ou será outra coisa? Um filme 
sobre o silenciado em Alma e o fantasmáti-
co em Elisabeth? Quem cala diz tanto como 
quem fala. Em Persona, o que Bergman diz 
e mostra não é mais importante do que o 
que elimina ou esconde. Por isso as perso-
nagens parecem, além de vidas e emoções, 
também espectros e conceitos.

É um filme que, direta ou indiretamente, 
deve algo ao confessionalismo religioso, 
mas também ao inconsciente psicanalítico 
e ao onirismo surrealista. A potência da 
palavra, a pulsão do discurso, o secreto e 
o visceral, a penitência e a comiseração, 
a vergonha e o remorso, a expiação e a 
catarse, um pouco de toda a existência mais 
íntima, profunda, escondida, reprimida, 
encontramos nestas confissões e desabafos. 
E desse modo e por esse meio, torna-se um 
filme sobre os grandes temas: a morte, em 
registo alegórico (morte interior, morte da 
vontade, morte do discernimento) e em re-
gisto radical (o ódio ao filho, o infanticídio, 
uma sensibilidade tanatológica); o amor, 
nas suas diversas modalidades: inexprimí-
vel, vestigial, equívoco, esgotado, ausente; 
a violência, nas suas mais atrozes tonali-
dades: o sacrificial do monge imolado, o 
escatológico da criança judia vulnerável, 
o vampírico da sucção visceral, orgástica 

e fágica (e como não ver nas mãos hirtas 
de Alma a sombra dos dedos-lâminas de 
Nosferatu?).

É um filme do lado negro: das frustra-
ções inexplicáveis, das ansiedades inson-
dáveis, dos medos inextirpáveis, das dores 
inestancáveis, dos abandonos incom-
preensíveis, das fúrias incontidas. É um 
filme que (des)liga o erotismo e o desespe-
ro, o grotesco e o hedonista, a líbido e o 
luto, como bem vemos na história da praia 
relatada por Alma, onde se imbricam o 
prazer e a culpa, a delícia e a crueldade, 
o desejo e a dilaceração. É por isso um 
filme de inevitável pranto — a pressão do 
arrependimento, a violência do remorso, a 
falha irredimível só aí poderiam conduzir 
— e de incontrolável delírio — as palavras 
que saem da boca de Alma, inarticuladas, 
avulsas, casuais, são o outro extremo do 
silêncio de Elisabeth e, nesse sentido, 
verbo e mudez acabam por se tocar.

É mesmo essa dinâmica confessional de 
todo o filme que despoletará o conflito: é 
quando Alma se sente traída ao ler, inad-
vertidamente, a carta que Elisabeth envia 
ao médico, e por esta ter indiscretamente 
revelado as suas vivências, que a relação das 
personagens, e com ela o filme, entra num 
processo de dilaceração: se, no início, Alma 
via no processo de identificação ou proje-
ção em Elisabeth uma espécie de desejo 
fantasioso, pueril e quase juvenil, a partir 
deste momento tudo colapsa. A pergunta 
que antes fizera, numa espécie de anseio 
reconfortante, “pode ser-se duas pessoas ao 
mesmo tempo?”, recebe agora uma resposta 
angustiada: “não sou como tu!”. Esta dico-
tomia conhece o seu ponto extremo quando 
Alma acorda e, na linha ténue que divide 
realidade e sonho, se desloca ao quarto de 
Elisabeth para, debruçada sobre esta, di-
vidida entre a carícia e o estrangulamento, 
se confrontar — e nos confrontar — com a 
questão derradeira: amar ou matar? Respos-
ta: amor e morte.

3. SUBLIME

Qualificar Persona como uma obra sublime 
pode encontrar muitas causas e despoletar 
diversos efeitos: sim, na aceção comum 
da expressão, trata-se de um filme que se 
encontra próximo da perfeição, de uma ine-
fável depuração estilística, temática, formal; 
no sentido mais filosófico, trata-se de um 
filme não tanto da ordem do belo, mas do 
informe, do avassalador, mesmo do caótico, 
do exacerbado. Atrevemo-nos a propor aqui, 
em jeito de complemento, uma outra mo-
dalidade do sublime: o sublime traumático. 
Se uma sensação, uma ideia, um conceito, 
parece atravessar toda esta obra — e que, em 
larga medida, se estende à restante filmogra-
fia de Bergman —, é precisamente o trauma. 
Uma experiência traumática desmultipli-
cada: trauma da existência quotidiana, do 
estado do mundo, da vivência interior, das 
escolhas desavisadas, das consequências 
irreparáveis, das privações e desolações, das 
incompletudes e vazios.

Seguro será dizer que poucos outros reali-
zadores denotam na sua obra uma densidade 
filosófica semelhante à de Bergman. É como 
se cada palavra, cada som, cada gesto, cada 
imagem, cada cor, cada cena, cada momento 
existisse para condensar um breve tratado 
sobre o bem ou o mal (e, por isso, é um fil-
me, de algum modo, nietzschiano), o ser ou 
o nada (e, por isso, é, de algum modo, sar-
treano), a civilidade ou a barbárie, a ternura 
ou o vilipêndio, a mónada ou o doppleganger. 
Mais duplicidades se oferecem, umas con-
trastantes, outras imbricadas: um mundo em 
crise e um ser crístico, um mundo cifrado e 
um ser em transe, um mundo convulso e um 
retiro salvífico, um mundo de imobilidades e 
um ser em silêncio. 

A propósito de silêncio e imobilidade, 
podemos evocar aqui duas figuras literárias 
fundamentais para pensar a suspensão, seja 
da palavra seja da ação: o Lorde Chandos, de 
Von Hofmannsthal, que dizia ter perdido por 
completo a faculdade de pensar ou falar con-
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sequentemente sobre o que quer que fosse, e 
por isso procurava uma língua nova, de que 
não conhecia uma só palavra, a língua com 
que as coisas mudas falam, diferente de todas 
as outras, em que pudesse verdadeiramente 
pensar e exprimir-se; o Bartleby, de Melville, 
esse escrivão que, consecutivamente, decli-
nava qualquer solicitação com a resposta 
“preferia não o fazer”, como se a sua existên-
cia fosse feita de um programa ético ou de um 
mandamento devocional de recusa, anulação, 
impotência, inação, retração, negação.

Essa suspensão da ação e da palavra, que, 
no fundo, leva da dinâmica à apatia (tudo de-
sacelera, o sentido esgota-se, o destino des-
vanece, o discurso rasura-se), é aquilo que 
podemos também observar em Persona. E só 
a violência parece poder resgatar a existência 
desse torpor: quando Alma ameaça Elisabe-
th com uma panela de água a ferver, regressa 
a palavra, através do grito: “Não! Pare!”. É o 
medo que a resgata, através de uma súplica, 
desse niilismo onde parecia ter inelutavel-
mente caído. Mas é também no seguimento 
desta erupção climática do verbo que o 
filme conhece o seu período mais longo sem 
diálogos, cerca de quatro minutos calados, 
em que os rostos e os corpos, encasulados, 
tudo exprimem, e as palavras, esgotadas, 
recuam. Esta oscilação entre o silêncio e a 
palavra, a pulsão e a inércia, contribui para 
dar ao filme a tonalidade sublime, como se a 
progressão narrativa e a especulação temá-
tica não conseguissem fixar-se num regime 
de convivência e afeção — entre si e com o 
espectador. Se antes tivemos a deriva caco-
fónica de autómato avariado nos balbucios 
de Alma, agora temos a clausura solipsista 
das emoções maceradas.

É um filme sublime igualmente pela 
incompletude dos seres, a sua imperfeição, 
a sua falha, a sua fissura, a sua diluição. Isso 
mesmo vemos nos grandes planos recor-
rentes que transformam os rostos tanto em 
máscaras como em ícones — no sentido pic-
tórico do termo —, através de olhares vagos 
ou penetrantes, de rostos deadpan ou solenes. 
Isso vemos também no plano-fusão das per-
sonagens ao espelho, variação sobre o tema 
platónico da cara-metade, que recorre ao 
longo do filme, em igual medida indiciador 
de comunhão carnal e espiritual. Isso vemos 
ainda nos planos-instalação do rapaz frente 
à aparição colossal e incomensurável dos 
rostos femininos. Memória? Imaginação? 
Fantasia? Sensação? Mais uma vez ficamos 
indecididos e presos no sublime da fissura e 
do trauma.

É igualmente da ordem do sublime, para 
voltarmos à sequência de abertura, a dor — a 
atrocidade mesmo —, que toda ela percorre, 
e que na sua impiedosa e múltipla figuração 
evoca em nós um género da pintura e um 
filme do cânone surrealista. O género é a 
natureza morta, aqui em modo de cadáveres 
alinhados na sua paz mórbida, na sua quie-
tude moribunda; o filme é Um Cão Andaluz, 
especificamente a muito replicada cena do 
corte do olho, para a qual reenvia o sacrifício 
da ovelha presente nesta sequência, arrasa-
dor na sua inclemência, incomensurável na 
sua semiótica — e, por isso, sublime.

UM FILME ABSOLUTO

Persona é um filme inesgotável. Poderia 
ter-se falado, indo mais ao encontro do 
autor do que da obra, do fundo religioso 
que o percorre, proveniente da educação 
do realizador. Ou da propensão teatral que 
a sua prática de dramaturgo certamente 
influenciou. Ou da relação do cineasta com 
as atrizes, em particular com a sua compa-
nheira Liv Ullmann. Ou do lugar singular, 
apartado, divisório da obra na carreira do 
autor. Ou do legado da obra, no qual se 
destacaria — paradoxalmente e contra toda 
a expectativa, pois nem o filme, nem o rea-
lizador, se qualificariam de bergmanianos 
— o Fight Club de David Fincher, feito de 
alusões, variações e apropriações da obra 
de Bergman. Ou das hipotéticas explicações 
do filme: Alma e Elisabeth são a mesma 
personagem? Tudo se passa na mente da 
personagem? 

Seriam igualmente profícuas aproxima-
ções a Persona. Mas encerra-se este texto 
com três conceitos que, no fundo, atraves-
saram de forma mais ou menos latente esta 
análise: filme-ensaio, filme-poema, filme-
filme. Sobre o primeiro: fugindo à defini-
ção canónica de filme-ensaio, é, em parte, 
enquanto tal que gostamos de entender este 
filme, enquanto esforço criativo para rasgar 
categorias, práticas, crenças e taxonomias 
da teoria fílmica e da arte cinematográfica, 
veículo ensaístico de formulações e reinven-
ções radicais, quer do próprio cineasta quer 
do próprio cinema. 

Sobre o segundo: se a relação explíci-
ta entre o cinema e a poesia foi bastante 
esparsa ao longo da história do cinema e se 
concentra e quase se esgota nas vanguardas 
modernistas da década de 1920, em alguns 
casos, porém, como Persona — podíamos 
evocar igualmente, por exemplo, O Espe-
lho, de Tarkovski, ou A Cor da Romã, de 
Paradjanov — o vínculo entre ambas as 
artes, mesmo que apenas insinuado, revela 
uma força indesmentível, no fundo atestan-

do a homologia profunda que liga todas as 
formas de expressão. 

Sobre o terceiro: Persona é um filme ab-
soluto porque, no seu projeto auto-reflexivo, 
faz, como poucos outros — podemos pensar 
em O Homem da Câmara de Filmar, de Vertov, 
Sunset Boulevard, de Wilder, Oito e Meio, de 
Fellini, Rear Window, de Hitchcock, ou The 
Falls, de Greenaway —, uma operação, ao 
mesmo tempo, de recentramento do cinema 
nas suas próprias condições de existência e 
de abertura às possibilidades inesgotáveis 
da sétima arte. E fá-lo parecendo conter em 
si todas as potencialidades da imagem em 
movimento e revelando-se, simultaneamen-
te, um filme único.

Este texto segue a norma
do novo acordo ortográfico.



Ana Biscaia

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.

A
PERCURSO ARTÍSTICO

Sou ilustradora e designer gráfica.
Este é o meu trabalho, a minha profissão. 
É necessário pensar em dignidade. 
As tílias que vejo ensinam-me. 
Gosto de desenhar com luz. 
A minha casa, que é pequenina, é banhada 
de luz. 
Os desenhos vêem-se melhor.
Depois existe o estaminé, que é onde está o 
estirador que partilho com o meu pai, que 
foi a pessoa que me ensinou a maravilhar-
me com o desenho.
Tenho sorte, porque posso e tenho 
conseguido trabalhar com amigos, em 
projectos diversos, criando imagens 
que contam histórias e que me ajudam 
a entender o que quero dizer. Gosto de 
imaginar o que quero que aconteça. 
Os livros, as peças de teatro, os jornais, a 
poesia ilustrada, as oficinas de ilustração. 
Este é o meu trabalho, e o meu trabalho é 
uma parte importante da minha vida.
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A ESCOLHA DE «MÓNICA E O DESEJO» 
Depois de tanto tempo, lembrei-me do 
filme Sommaren med Monika, e depois de 
tanto tempo, porque o tempo é importante 
quando se vive. 
A memória que tinha do filme não passa de 
uma ideia que não corresponde já à minha 
ideia do filme agora (revi-o há dias). 
Lembrava-me com total exactidão do rosto 
de Monika a olhar para a câmara de Berg-
man quase no final do filme. 
Esse pedaço de filme foi marcante há muito 
tempo atrás (talvez eu pudesse entender 
muito bem essa cena). 
Mas há dias, o filme tornou-se outra coisa e a 
identificação com aquele rosto da rapariga, a 
olhar fixamente a câmara, deixara de existir. 
O tempo que passou, e o que aconteceu 
entretanto, estabeleceu a devida distância 
entre mim e aquela Monika, memória tão 
vívida e tão intensa. 
Podia ter sido outro filme, mas foi este, 
porque decidi, por vontade própria regres-
sar a ele. 
O que mais me alegrou foram as perspectivas 
de Estocolmo, filmadas dentro do barco. 
Regressar à cidade, através de Bergman, 
e reconhecer-me nela, naqueles espaços, é 
porventura, identificar-me com aquele ho-
mem que se alegra quando regressa a casa. 

Por causa de uma crónica, 

uma ilustração, um ensaio, 

mais cedo ou mais tarde o

vai fazer falta.

Assine já.
GRÁTIS
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na Biscaia nasceu em 
1978. Designer gráfica 
e ilustradora. Estudou 
ilustração (Master of 
Fine Arts) em Estocol-
mo, na Konstfack Uni-
versity College of Arts, 
Crafts and Design. 

O seu primeiro livro ilustrado, Negrume 
(publicado pela &etc., com texto de Ama-
deu Baptista), data de 2006. Ilustrou Poesia 
de Luís de Camões para Todos (selecção e 
organização de José António Gomes), anto-
logia que mereceu, em 2009, uma distinção 
do júri do Prémio Nacional de Ilustração. 
Recebeu o Prémio Nacional de Ilustração, 
em 2012, pelo livro A Cadeira que Queria Ser 
Sofá, de Clovis Levi. O seu trabalho para 
O Carnaval dos Animais, de Rui Caeiro, foi 
também seleccionado pelo júri do prémio 
titan Illustration in Design. Com João 
Pedro Mésseder, editou, em 2014, o livro 
Que Luz Estarias a Ler? e, em 2015, Poemas 
do Conta-Gotas. Fundou a Xerefé, pequena 
editora de livros ilustrados.

COLABORARAM EM NÚMEROS ANTERIORES
ALICE GEIRINHAS, ANA OLIVEIRA, BETÂNIA V. 
PIRES, ESGAR ACELERADO, JUAN CAVIA, L. 
FILIPE DOS SANTOS, LUÍS BELO, LUÍS TROUFA, 
NIKITA KAUN, PATRÍCIA MATOS, PEDRO SERPA, 
RICARDO REIS, ROSÁRIO PINHEIRO
NA PRÓXIMA EDIÇÃO LUÍS MIGUEL GASPAR

O livro A cadeira que queria ser sofá de Clois 
Levi, ilustrado por Ana Biscaia, vencedor
do Prémio Nacional de Ilustração de 2012
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