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Editorial

ntre o fim de Outubro e o início de Novembro houve encon-
tros, conversas e outros sinais de vida à volta do cinema. Vin-
te curtas em competição foram pretexto para ver mais filmes, 
para pensar mais e falar mais, para chamar mais a pensarem 
e falarem. Em alguns desses momentos vimos a chispa que se 
acende, como um disparo, para a memória. Por exemplo, na 
lição de cinema de José Luis Guerin, cujo mote foi o seu filme 
mais recente, A Academia das Musas, um excelente começo

para uma conversa sobre realidade e ficção, palavras e imagens, e, em especial, 
sobre o papel do realizador face à sua obra: até onde é que a domina, até onde é 
que se lhe entrega. Essa sessão fica aqui eternizada, scripta manent, na expectativa, 
vocação do Argumento, de que certos instantes possam inspirar sempre quem os 
não viveu e renovadamente quem sim. 

Este número encerra, de alguma forma, um diálogo entre o cinema comprometi-
do com a vida e os que vivem e o cinema que só se compromete consigo mesmo.

Da conversa de Guerin desprende-se um pendor contemplativo, que ele mesmo 
explicita, quando fala de revelação. Começa por negar o carácter documental ao seu fil-
me, e acrescenta, no final, que, ao contrário da maior parte dos documentaristas, não 
tem a pretensão de, com as suas obras, mudar o mundo. Pelo contrário, num exercício 
quase exclusivamente egoísta — não fosse culminar na partilha com o público — es-
pera apenas ser o primeiro a surpreender-se com o que se vai se construindo, maravi-
lhar-se. O método de composição d’A Academia das Musas é, aliás, um dos pontos mais 
interessantes desta conversa: é quase impossível não nos lembrarmos de Aristóteles 
e da sua Poética, segundo a qual a função do poeta é organizar habilmente os acon-
tecimentos de uma acção que ele não inventa — no caso que o ocupa, a tragédia, as 
histórias tradicionais de um número reduzido de famílias nobres; no caso de Guerin,
a narrativa que foi nascendo organicamente das personagens sem a sua intervenção.

Avançando no dégradé político, num texto sobre imagem e o seu espaço vital, 
sobre a limitação imposta pelo discurso que se lhe cola, Fausto Cruchinho debru-
ça-se sobre Letter to Jane, um filme comprometido de Godard e Gorin. Manuel S. 
Fonseca também nos traz, na sua Retina, uma reflexão que extravasa a tela: Hitler, 
um Filme da Alemanha. Outro fruto do vistacurta é o texto do Hélio T sobre o filme 
de Paulo Abreu, I Don’t Belong Here, exibido duas vezes, para as escolas e para o 
público em geral, ao longo do festival, esse, nitidamente implicado na divulgação e 
na consciencialização acerca de um tema completamente ausente das pautas quoti-
dianas da informação em Portugal.

Para pensar a problemática do lugar do real no cinema, lembramos, em jeito de 
conclusão, Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho, esse filme de fronteiras turvas, em 
que actrizes profissionais bloqueiam e se surpreeendem com a própria incapacidade 
de se descolarem do real, de esquecerem as mulheres que são o seu modelo e de cria-
rem, segundo uma lógica interna, alheia à dos nossos dias, verdadeiras personagens.

Um lugar privilegiado para observar a manipulação das regras próprias do ci-
nema é o diário do Edgar Pêra, do qual apresentamos mais um capítulo, desta vez 
acompanhado, no Observatório, pela ilustração do cartaz de Caminhos Magnétykos, 
essa, da lavra de Luís Manuel Gaspar.

Quem diria que já lá vão quase dezoito anos desde 2001?  
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oão de Deus, esse alter-ego de
João César Monteiro. É a última 
personagem portuguesa desempoei-

rada e liberta das suas circunstâncias, ou 
antes, aquém e além delas, simultaneamen-
te — um desses raros que são sempre maiores 
que a situação, como Charlot e os pícaros do 
século xvii ibérico, criaturas desataviadas 
de psicologia. Suspeito que — na entorpeci-
da condição de in between que se foi tornan-
do a de Portugal — João de Deus terá sido o 
último dos portugueses livres.”

A PAIXÃO
SEGUNDO
JOÃO DE DEUS
---
ANTÓNIO CABRITA
---
EDITORA EXCLAMAÇÃO
156 PÁGS.
2018

J
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LIVROSdoTRIMESTRE

livro tenta estar à altura do cineasta 
que nos seus filmes procura estar
à altura dos personagens que filma

e do que lhes acontece, primeiro em filmes 
de ficção, depois em filmes que se movem 
na fronteira entre o documentário e a ficção. 
Personagens que por sua vez querem estar 
à altura do que a eles lhes acontece. E aqui 
estar à altura de é encarado como merecer 
o que nos acontece pela atitude perante ele 
tomada. A ética dos filmes do cineasta
e deste livro é essa.”

PEDRO
COSTA
---
CARLOS MELO
FERREIRA
---
EDIÇÕES
AFRONTAMENTO
168 PÁGS.
2018

O

hegados à década de 1980, com a 
eclosão da epidemia do VIH/sida, 
esta evolução [do cinema queer]

esbarra numa parede: como representar o 
indivíduo (corpo) gay perante o espectro de 
morte que agora o assombra? Como lidar 
com a construção de uma identidade que é 
eminentemente sexual (e que a partir dessa 
sexualidade constrói identidades sociais, 
culturais, pessoais) quando aquilo que a 
define, afirma e dá poder pode ter agora 
consequências mortais?”

C

---
ANTÓNIO FERNANDO
CASCAIS E JOÃO
FERREIRA
---
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
JANELA INDISCRETA
226 PÁGS.
2018

O VÍRUS-CINEMA: 
CINEMA QUEER
E VIH/SIDA ---

ANA CATARINA PEREIRA
LUÍS NOGUEIRA (ORG.)
---
LABCOM.IFP (UBI)
COLECÇÃO ARS
236 PÁGS.
2018

uma época em que, por motivos 
distintos e em graus desiguais, o 
cinema e a filosofia parecem viver 

tempos de mudança, de perigo ou de crise, 
conforme o ângulo ou a generosidade com 
que se olham as suas existências, o desafio 
lançado foi que cada participante destas jor-
nadas [de Filosofia do Cinema, organizados 
pelo LabCom.IFP em Maio 2017] escolhe-
ria um filme no qual os dois campos — o 
cinematográfico e o filosófico — se cruzam 
com maior intensidade.”

FILMES
IRREFLETIDOS

N

UMA
DRAMATURGIA
DA VIOLÊNCIA:
OS FILMES DE 
JOÃO CANIJO
---
DANIEL RIBAS
---
IMPRENSA DE HISTÓRIA 
CONTEMPORÂNEA
271 PÁGS.
2018

luminando-se reciprocamente, as 
análises da construção e interação 
de personagens e lugares, da luz e

do som, dos conceitos de não-inscrição 
ou de recalcado, assim como as extensões 
intertextuais com o universo da tragédia 
grega ou do melodrama americano, revelam 
a omnipresença da violência no cinema de 
Canijo como a premissa comum da ma-
nutenção do status quo, a única estratégia 
para o subverter e para invariavelmente re-
fundá-lo.” (Do prefácio de Tiago Baptista)

I

P
rimeiro, um de nós (a Kristine)
escrevia um capítulo, usando as
ferramentas da biografia: pesquisa

e entrevistas com mais de cem pessoas, 
desde família, a amigos, ex-mulheres, cola-
boradores, atores. Depois, o outro (o David) 
revia o que tinha sido escrito, corrigia as 
imprecisões, e respondia com o seu próprio 
capítulo, usando as memórias dos outros 
para desenterrar as suas. O que aqui se lê é 
basicamente uma pessoa a ter uma conversa 
com a sua própria biografia.”

ESPAÇO PARA
SONHAR
---
DAVID LYNCH
KRISTINE MCKENNA
---
ELSINORE
704 PÁGS.
2018
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m Um Realismo Necessário, José Pe-
dro Cortes renova a sua maneira de 
olhar para a matéria e a superfície

do mundo. Através de fotografias captadas 
entre 2005 e 2018, Cortes olha para a repre-
sentação do corpo neste tempo complexo
e vulnerável.

Não há geografias ou escalas temporais 
e, enquanto observadores das fotografias de 
José Pedro Cortes, somos convidados a pro-
curar a vida, mas também os esqueletos e as 
ruínas que o tempo deixa na sua passagem.

E

---
JOSÉ PEDRO CORTES
---
PIERRE VON KLEIST
/MUSEU NACIONAL DE
ARTE CONTEMPORÂNEA
DO CHIADO (LISBOA)
240 PÁGS.
2018

A NECESSARY 
REALISM

i-o muitas vezes a fotografar, em 
reportagens que fizemos juntos quer 
quando trabalhámos no mesmo jor-

nal — nos anos iniciais do Público — quer 
quando éramos freelancers, maneira de dizer 
que estávamos desempregados mas não 
largávamos o osso. Sinto orgulho alheio ao 
observar esta capacidade de enquadrar num 
retângulo um todo que faz sentido.” (Prefá-
cio de Ana Sousa Dias.) Alfredo Cunha reú-
ne o trabalho de uma vida: rostos, momentos 
e protagonistas de um país, entre 1970-2018.

V

---
ALFREDO CUNHA,
TEXTO DE
ANA SOUSA DIAS
---
TINTA DA CHINA
480 PÁGS.
2018

ALFREDO CUNHA 
— RETRATOS
1970-2018

e-edição da peça de Miguel Fran-
co, actor, encenador e dramaturgo 
português. Editada originalmente 

pelas Publicações Europa-América na icóni-
ca colecção Os Livros das Três Abelhas, a peça
O Motim foi então considerada pelo crítico 
João Gaspar Simões como «uma das obras 
mais importantes da dramaturgia portugue-
sa moderna». Posta em cena pela Companhia 
Nacional do Teatro de D. Maria II, a sua 
representação foi proibida pela Comissão de 
Censura depois de duas actuações.

O MOTIM

R

---
MIGUEL FRANCO
---
GRADIVA
128 PÁGS.
2018

PAULO
NOZOLINO
---
SÉRGIO MAH
E PAULO NOZOLINO
---
INCM — IMPRENSA
NACIONAL CASA DA MOEDA
136 PÁGS.
2018

É
sintomático que Paulo Nozolino 
considere como a sua primeira foto-
grafia uma que fez na Acrópole, em

1972. É uma imagem virtuosa, nomeada-
mente pela sua qualidade premonitória, que 
aponta para uma ordem do sensível e para 
um horizonte temático convergentes com o 
nexo conceptual e estético que o artista tem 
vindo a explorar ao longo de quatro déca-
das.” Volume dedicado a Paulo Nozolino, 
figura central da fotografia portuguesa. 
Com textos de Sérgio Mah e Rui Nunes.

fotógrafo entra num território ocu-
pado por uma tribo, uma comunida-
de de selvagens pacíficos, e imerge

numa grande festa colectiva, onde se deslo-
ca como quem faz observação etnográfica 
espontânea. Sabemos que não faz parte da 
festa, que está ali só para observar, porque 
as fotos mostram que há uma distância 
irredutível entre o olho da objectiva e aquilo 
que ele vê.” Ensaio visual de Valter Vinagre 
sobre o Boom Festival, com textos de Antó-
nio Guerreiro e Joaquim Moreno.

SOB O SIGNO
DA LUA

O

---
VALTER VINAGRE
---
DAFNE EDITORA
240 PÁGS.
2018

TÓSSAN
---
JORGE SILVA
JOÃO PAULO COTRIM
---
ABYSMO
224 PÁGS.
2018

óssan era o humorista total, o
poeta do absurdo, o declamador 
prodigioso, o incrível conviva que 

reinava em jantares e festas. Escrevia para 
a gaveta, em centenas de papéis rabiscados 
com ideias, esboços e poemas de um humor 
irresistível, a dar um sentido à vida que 
acreditava absurda. Animalista exuberante, 
os seus desenhos compuseram um bestiário 
a que chamou Lógica Zoológica, e que gene-
rosamente espalhou pelo jornal O Bisnau e 
pelas casas de familiares e amigos.”

T

Ether/vale tudo menos tirar olhos 
marcou a cultura fotográfica em 
Portugal nas décadas de 1980

e 1990. Estruturada como uma associação, 
organizou exposições e edições que deram 
corpo a novos olhares e discursos. A recolha, 
inventariação e leitura crítica realizada 
por Susana Lourenço Marques permite 
compreender o seu programa ecléctico e o 
modo como se estabeleceram as fundações 
indispensáveis para o reconhecimento de um 
valioso património de referências históricas.

ETHER —
VALE TUDO
MENOS TIRAR 
OLHOS
---
SUSANA LOURENÇO
MARQUES
---
DAFNE EDITORA
328 PÁGS.
2018

A

or todo o lado, o horizonte rodeia-
nos. Aqui, acolá, visível ou disfar-
çado. Procuramos agarrá-lo, mas 

escapa sempre ao nosso alcance. Ainda 
assim, talvez tenha estado todo esse tempo 
bem junto de nós...”

Acompanhado de belíssimas ilustrações 
e com uma linguagem terna e doce, este 
livro apresenta aos leitores portugueses a 
autora/ilustradora Carolina Celas e o seu 
universo poético e surreal.

HORIZONTE

P

---
CAROLINA CELAS
---
ORFEU NEGRO
40 PÁGS.
2018

O SONO
DESLIZA
PERFUMADO — 
PUBLICIDADE 
ILUSTRADA
---
JORGE SILVA
JOÃO PAULO COTRIM
---
ABYSMO
242 PÁGS.
2018

edaços de uma História da publi-
cidade comercial que revelam a 
vitalidade da ilustração portugue-

sa, a partir dos muitos milhares de páginas 
impressas que sustentaram os sonhos dos 
leitores e a independência de revistas, jornais 
e almanaques. Numa relação estreita com 
o jornalismo, a publicidade sempre foi uma 
outra maneira de contar o Mundo. Desenha-
da por mestres que amamos ou por artífices 
anónimos perdidos no tempo, passa por aqui 
alguma da melhor ilustração do séc. xx.”

P
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m 1987 a Cinemateca 
Portuguesa — Museu 
do Cinema, deu a ver 
em Portugal, pela  
primeira vez, filmes de 
Boris Barnet: A Rapari-
ga do Chapéu de 1927
e Okraina de 1933.

Em 1994 e 1996, respectivamente, vimos 
a obra genial que hoje voltamos a exibir e 
vimos Miss Mend (1926), primeiro dos traba-
lhos que assinou em colaboração com Fedor 
Ozep. Nessa altura, formulámos votos para 
um Ciclo Barnet, uma “integral”.

Os votos cumpriram-se em 1996 e essa 
Retrospectiva permitiu descobrir o mais 
intimista e o mais requintado dos cineastas 
soviéticos e, em certo sentido, o mais margi-
nal também.

Só nos anos 80 a descoberta da obra de 
Barnet deu clamor no ocidente europeu. Em 
1980, o National Film Theatre organizou-
-lhe uma integral em Londres. Em 1982, o 
acontecimento repetiu-se em La Rochelle. 
Em 1983, foi a vez de Locarno, que editou, 
também, nesse ano, o primeiro livro em lín-
gua ocidental consagrado ao cineasta, com 
notáveis colaborações de Ian Christie, Noel 
Burch, Barthélemy Amengual e Bernard Ei-
senschitz (livro que em 1996 traduzimos em 
português como catálogo do Ciclo Barnet). 
Generalizou-se então a convicção de que 
Barnet era um «cineasta da família de Vigo, 

E

de Renoir e de Rossellini, nem mais nem 
menos moderno do que os grandes cons-
trutores, como Lang e Hitchcock» (Michel 
Ciment). E foi também por esses anos que à 
paixão de alguns por A Rapariga do Chapéu 
(onde Barnet descobriu a grande Anna Sten 
que Hollywood dez anos depois trucidou) se 
veio juntar a paixão de outros por À Beira do 
Mar Azul. Entre esses outros, lugar de relevo 
para Serge Daney que, nos seus últimos tex-
tos, voltou obsessivamente a este filme,
sobretudo por causa da “morte” e da “res-
surreição” da fabulosa Elena Kuzmina (a 
Macha do filme), que na vida real foi mulher 
de Mikhail Romm e já tinha sido a protago-
nista da Nova Babilónia e de Okraina.

A propósito de À Beira do Mar Azul, 
muitos falam de comédia. Confesso a minha 
surpresa. Este melodrama jamais me faz 
rir e, desde o início, sinto que o que está em 
causa é algo que torna esta obra muito mais 
próxima de alguns filmes de amor da Nou-
velle Vague (Adieu Philippine, Jules et Jim, Une 
Femme est une Femme, Lola) de que qualquer 
dos exemplos mais ou menos sofisticados da 
comédia americana.

Vamos mesmo ao princípio e a esse fabu-
loso plano do mar e das ondas (dos mais be-
los planos de mar e de ondas que já vi) donde 
emergem, brevemente, as cabeças dos dois 
náufragos. Um intertítulo (e este filme que 
tão sábio uso faz da música está ainda muito 
ligado à estética do cinema mudo) diz-nos 

que «eles lutaram dois dias contra a morte». 
Ainda nada sabemos deles, para que essa 
luta de uma cabeça loura ou de uma cabeça 
morena nos possa apaixonar. Mas aquele 
mar é tão desmedidamente sensual, são tão 
desmedidamente sensuais os numerosís-
simos planos de nuvens, sol, crepúsculos, 
auroras, noites e dias, que nos fixamos na-
queles vultos como imagens transfiguradas 
por uma inexplicável irrealidade e o sol do 
Cáspio no Azerbeijão começa a invadir-nos
e a contaminar-nos.

Se é prodigiosa a fotografia de Kirilov, 
ela é também dos melhores exemplos que se 
pode dar de uma fotografia rigorosamente 
submetida a uma visão que a ultrapassa. 
Um só plano “bilhete-postal” e tudo estaria 
perdido. É porque a ordem de beleza nunca 
é essa, mas a do abraço telúrico de elemen-
tos e homens, que esses planos iniciais nos 
perturbam tanto, como se aqueles vultos 
(apenas duas vezes vistos) viessem de um 
fundo mítico semelhante ao de mares e céus, 
náufragos eternos, de quem fossemos seguir 
— agora — uma outra e particular história.

E, depois desses minutos inebriantes de 
cinema, novo intertítulo nos prepara para 
a “história”: «Era uma vez, uma ilha». E os 
dois homens — um louro e outro moreno — 
já estão a salvo, dormindo um contra o outro, 
de tronco nu, no fundo de uma barcaça. Vão 
ser conduzidos a novas formas (“as mulhe-
res”) mas, antes de as vermos, já se selou a 
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aliança entre os dois protagonistas, aliança 
que nada nem ninguém — nem uma mulher 
como Macha — poderá destruir. E o que se 
segue é a fabulosa história de amor dos dois 
amigos um pelo outro e dos dois por Macha, 
que nos surge no primeiro grande plano do 
filme como se fosse a personificação do espí-
rito do lugar. Vemo-la, depois vemos os dois 
rapazes, depois há um sorriso dela, depois 
um sorriso deles. Uma série de campo-con-
tra-campos perfeitos e depois a canção belís-
sima que fala da gaivota que ela também é, 
sinal de dias claros e de turbações escuras.

A partir daí — e depois de se falar do 
medo das mulheres — a narrativa avança 
suspensa das mais belas elipses. O colar 
oferecido a Macha e o plano — misteriosís-
simo e secretíssimo — em que as pérolas se 
desfiam, uma a uma, apagando-se no chão o 
seu brilho, como se fossem estrelas cadentes, 
tilintando contra o solo. Depois, a sequência 
que Daney tanto amou. E era Daney quem 
dizia que só queria falar dela contando-a, 
como se a oralidade se juntasse à única 
beleza das imagens. «Lembras-te como é 
tão bonito quando o mar enche a tela toda; 
lembras-te quando ela ainda não percebeu 
que estão todos a chorar porque julgam que 
ela morreu, e quando ela começa a rir com os 
dois rapazes? Lembras-te quando eles come-
çam a dançar?» Lembras-te? é a pergunta que 
apetece fazer a propósito do milagre único 
dessa sequência, desde que os dois amigos 

a vêem ao longe, nas ondas, e percebem que 
ela ainda vive, até à chegada dos três — como 
se viessem da morte, mas plenos de vida, de 
juventude e de inocência — ao velório onde 
os velhos choram. E não há maior milagre 
como quando ela pergunta «quem morreu?» 
e a resposta é a mais bela dança que me lem-
bro de ter visto em cinema. Nunca, talvez, 
como nessa fabulosa sequência, o cinema 
tenha estado tão perto de nos dar a ver o que 
é a alegria. E nunca, a não ser em Ordet de 
Dreyer, o triunfo dos corpos ressuscitados 
foi tão físico e tão anímico, tão carne e tão 
espírito.

Depois, é a invenção de uma fotografia 
para que os corpos não entristeçam e para 
que todos possam sorrir melhor uns para 
os outros. Depois, é o pedido permanente 
do amigo “escuro” para que não lhe façam 
cócegas. Depois, é, de novo, e sempre, o 
mar, as ondas, o vento sossegado. Como 
se viéssemos de um sonho ou a um sonho 
regressássemos.

Este é um dos filmes mais bonitos que 
jamais se fizeram.

PLANO DA EDIÇÃO

Este projeto é o de uma edição anotada dos 
textos escritos por João Bénard da Costa na 
Cinemateca, no âmbito das suas atividades de 
programação e direção (entre 1980 e 2009), 
abrangendo:

• Todos os textos sobre cinema (quer incidam 

sobre filmes, personalidades, obras, cinemato-
grafias ou sejam de caráter temático) e sobre a 
natureza e atividades de programação, museoló-
gica e arquivística das Cinematecas, editados ao 
longo dos anos em publicações da Cinemateca, 
designadamente catálogos e brochuras. Inclui-
-se nesta resenha de publicações aquelas que 
foram coeditadas pela Cinemateca com outras 
instituições;

• Todos os textos sobre filmes escritos para 
distribuição em acompanhamento das sessões 
de cinema, designados “Folhas da Cinemate-
ca”, independentemente do facto de uma parte 
minoritária deles ter sido já publicada (nomea-
damente em volumes da coleção “As Folhas da 
Cinemateca”).

A edição inclui ainda os textos escritos por 
João Bénard da Costa para distribuição em 
acompanhamento de sessões de cinema na Fun-
dação Calouste Gulbenkian (1971-1989), uma 
vez que na sua larga maioria foram retomados 
nas suas “Folhas da Cinemateca” sobre os 
mesmos filmes. A edição divide-se em 2 Tomos, 
podendo a cada um destes corresponder vários 
volumes. O primeiro Tomo obedece à lógica da 
reunião de textos por autor/realizador, ordena-
dos alfabeticamente por apelido. (...)

O segundo Tomo compila os restantes textos 
não abrangidos na tipificação anterior, agrupa-
dos nas duas seguintes categorias: personalidades 
(atores, produtores, técnicos, etc) e temáticas 
(cinematografias, géneros, de política ou acervos 
de cinematecas, etc).

"Bénard da Costa não é um historiador, e também não é um crítico. Era simplesmente um grande escritor" Peter von Bagh
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DA NOSSA HISTÓRIA:
DEZEMBRO 2005

50 anos de actividade

urora, de F.W.Murnau — a comemo-
ração dos 50 anos de actividade do 
Cine Clube de Viseu, em 2005, 

foi o motivo de uma colaboração com o 
Teatro Viriato que resultou na apresentação 
de um filme/concerto que conjugou uma 
das obras ímpares da história do cinema e a 
estreia de uma composição sonora original 
realizada para este espectáculo.

Partindo do convite lançado pelo Teatro 
Viritato e Cine Clube de Viseu, o músico e 
compositor Luís Pedro Madeira foi convi-
dado a apresentar um trabalho dedicado 
à obra de Murnau, fruto do trabalho com 
alguns dos projectos marcantes dos anos 
90 em Portugal (Belle Chase Hotel, Wray 
Gunn, e bandas sonoras para cinema nos 
Azembla’s Quartet, nos filmes Respirar 
debaixo de água e Esquece tudo o que
te disse). 

A noite da estreia deste espectáculo coincidiu com a aurora de há 63 anos, no 
Cine-Rossio, a 16 de Dezembro de 1955, com a primeira projecção cinematográ-
fica realizada pelo Cine Clube de Viseu. Humberto Liz, fundador do Cine Clube 
e um dos obreiros dessa sessão de 1955, esteve nesta sessão especial em 2015 (na 
imagem, ao lado de Cristóvão Cunha, da Direcção do ccv).
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29 NOVEMBRO 2017

eio, pouco depois de 
acordar, um artigo que 
defende que a arte tem 
de intervir na política, 
porque a política inva-
diu o domínio da arte e 
do espectáculo. Parece 
que estou síncrono

com esse pensamento, porque o subtexto po-
lítico da narrativa de Caminhos Magnétykos 
foi-se gradualmente adensando ao longo dos 
tempos. A vitória do Inominável Homem 
dos Estados Unidos em 2016 veio confirmar 
os pressupostos do guião pensado em 2006: 
como um regime eleito democraticamente 
pode sabotar a própria democracia, e avan-
çar, subterraneamente, para a ditadura? 

Hoje e amanhã temos dobragens com 
o Dominique Pinon, captadas pelo Pedro 
Góis no Kino Sound Studio, em Lisboa. 
Para além disso, o Dominique vai ler alguns 
textos existenciais retirados da obra do 
Branquinho da Fonseca, que ficaram na 
cine-algibeira, e outros da minha lavra, que 
servem como elos ficcionais, ou como leit-
motiv, que poderão ser usados em diferentes 
sequências do filme. 

Passado pouco tempo em estúdio, cons-
tato que o Dominique é um verdadeiro pro 
no que toca às dobragens, fazendo quase 
tudo sem qualquer tipo de esforço, quase 
sempre com o ritmo correcto. Partilhamos 
a mesma visão de que as dobragens são um 
espaço de liberdade, em que se pode recriar 
emocionalmente o tom de um filme através 

da alteração da entoação das frases. Por 
exemplo, às vezes o Dominique terminou 
com uma palavra num tom mais agudo do 
que foi originalmente gravado, aumentando 
o dramatismo, a impotência e a miséria do 
personagem. Também pudemos alternar 
frases gritadas com frases sussurradas, algo 
que é muito mais difícil de criar e de captar 
durante as rodagens.

30 NOVEMBRO 2017

Não filmei todos os monólogos do angustia-
do protagonista, o que agora me deu mais 
liberdade para criar durante as dobragens, 
a partir do texto, no próprio momento, sem 
as distrações próprias das filmagens, em que 
temos de nos concentrar em todos os por-
menores visuais e gestuais. Foi durante esse 
processo que inventei finalmente uma frase 
que referisse o título do filme, em continui-
dade com o texto de Branquinho: “cada um 
tem uma bússola diferente, cada um tem o 
seu caminho magnético”.

Terminámos o segundo e último dia de 
dobragens muito antes do previsto, à hora 
de almoço, o que para mim é uma novidade, 
porque geralmente aproveito todos os minu-
tos para ir acrescentando detalhes e ideias, 
trabalhando até à exaustão, acrescentando 
ideias novas até à última hora.

O Dominique partiu e fechou-se um capí-
tulo fundamental do filme. 

4 DEZEMBRO 2017

Acabei de colocar na montagem os novos 
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monólogos, nem ficou um de fora, não filmá-
mos nem um a mais nem um a menos (penso 
eu agora, porque mais tarde algum monó-
logo poderá ser triturado pela montagem, 
mas não sinto falta de nenhum). Está tudo 
na medida certa e o filme ficou mais coeso e 
menos trapalhão, sem perder o mistério. 

Já o sentido das frases muda consoante o 
seu lugar no filme, e temos de testar hipóte-
ses antes de optarmos por determinada or-
dem. Por exemplo, ao contrário do conto ori-
ginal de Branquinho da Fonseca, no filme, 
o monólogo de Raymond sobre o casamento 
ocorre antes de a cerimónia terminar, o que 
aumenta o suspense emocional do filme, em 
vez de acontecer mais tarde e ser meramente 
explicativo, assim é algo mais fatalista. A 
inevitabilidade daquele casamento é mani-
festada através do monólogo do pai, que vê 
a filha casar com um empresário ganancioso 
com ligações aos regimes neo-liberaris de 
deriva totalitária. 

5 DEZEMBRO 2017

Montagem frenética (muito entusiasmado 
com o material novo filmado no final de 
Novembro!). O filme tem de respirar, temos 
de ter tempo para entrar na cabeça de Ray-
mond e para isso é necessário acrescentar 
sequências mudas, logo terá de passar por 
uma fase de engorda, isto é, a sua duração 
será superior à duração final, para depois 
retirar a matéria gorda, ou seja, as cenas 
que entretanto se tornaram dispensáveis em 
função do novo ritmo da montagem. 

D I Á R I O S  D E  U M  F I L M E  •  C A P Í T U L O  6

Cine-Cosmos,
por Edgar Pêra

L
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8 DEZEMBRO 2017

Sessão de visionamento no Kino Sound Stu-
dio com os suspeitos do costume (Cláudio 
Vasques, Ana Soares e Pedro Góis). Apesar 
de ter acrescentado cenas ao filme, espero 
que esteja com o ritmo certo, com menos 
música e mais respirações sonoras. As vozes 
off evitam que o corpo visível de Raymond 
esteja sempre presente, fazendo com que 
o seu fantasma habite (através da voz do 
Dominique), de forma invisível, o filme, 
reforçando o carácter hipnótico dos textos.

9 DEZEMBRO 2017

Comecei a alternar as velocidades das vozes 
das personagens, aumentando mais uma vez 
a “janelifikação” da banda sonora. Alterei 
também para mais grave o pitch das vozes 
das personagens do regime, aumentando 
assim o seu carácter sinistro. 

Tenho de pensar no espaço sonoro dolby 
durante a montagem e repetir certas pala-
vras e sons de forma a que possam viajar 
pelas colunas da sala de cinema. Montei as 
vozes do protagonista interpretado pelo Do-
minique Pinon em curto-circuito, a circular 
no espectro dolbyfóniko. Sintetizo no som 
os dilemas de Raymond: “O dinheiro não é 
tudo?”, “Serei o centro de uma konspiração 
astral?”

10 DEZEMBRO 2017

Faltam cada vez menos cenas por acertar, 
são facilmente detectáveis, porque se desta-
cam das outras, tropeçando, balbuciando, 
como kino-bebés que são. O filme amadure-
ce e passa do estado post-adolescente ao de 
jovem adulto. Um filme maturado, que me 
liberte e ao qual não pretenda regressar para 
o mudar… Um casamento perfeito é aquele 
em que não se tenta mudar o outro? 

20 DEZEMBRO 2017

Montagem da sequência da corrida de 
Raymond em direcção ao barco: retirei os 
encadeados, para quebrar com o ritmo flui-
do a alucinação pesadélica do protagonista. 
Substituí a música integral Red Sun (The 
Legendary Tigerman) apenas pela pista do 
moog e a cena funciona muito melhor. É 
uma metodologia que gosto de seguir: peço 
sempre aos músicos para me darem as pistas 
instrumentais separadas de forma a esculpir 
o som do filme de acordo com as necessida-
des de cada cena. 

21 DEZEMBRO 2017

Depois de novo visionamento, corro para o 
Neurolab do Kalváryo para remontar. Os 
planos de Catarina debaixo de água refor-
çam o carácter fantasmagórico do filme. Ca-
mada a camada vai-se reconstruindo o filme. 
Confesso que adoro o jogo de mudança de 
estrutura, em busca da estrutura perfeita. 
Descobrir a estrutura de um filme é um jogo 
viciante. Passei a tarde à procura de lugares 
para os novos monólogos e dá sempre um 
grande prazer encontrar o sítio certo para 

cada um (até nova mudança) e olhar para o 
filme como um objecto novo, reconfiguran-
do-o à medida das novas necessidades. A 
montagem é (pelo menos para mim) um jogo 
fascinante e aditivo: até o jogo estar termi-
nado, qualquer jogada nova irá alterar o que 
já está feito. 

Mesmo assim há uma grande diferença 
entre um filme como Caminhos Magnétykos e 
A Janela (Maryalva Mix) ou Lisbon Revisited, 
cujas estruturas irromperam dos elementos 
filmados. Em Caminhos Magnétykos a estru-
tura narrativa partiu de um conto e foram 
sobretudo os monólogos que foram mudan-
do de lugar, dançando de lugar em lugar ao 
longo da montagem do filme. 

26 DEZEMBRO 2017

Montagem da banda sonora: testei (com a 
minha voz pitchada para mais grave) a voz 
do drone a anunciar o recolher obrigatório. 
Funciona, criando um ambiente sonoro 
repressivo. A seguir vou gravar a voz do 
António Durães (primeiro-ministro) para 
dar corpo àquela figura omnipresente que é 
o drone do regime. 

Também colocámos as vozes na cena 
muda em que Damião entrega a prenda a 
Raymond. A cena ficou muito mais consis-
tente, antes parecia um interlúdio musical, e 
agora, com meia dúzia de palavras, os corpos 
de Raymond e Damião ganharam substância.

27 DEZEMBRO 2017

Novo visionamento com o gang do costume, 
mais o Rodrigo Areias e o Rui Brazuna. O 
Rui B. diz que o filme está com o som muito 
“busy” e tem razão, geralmente acumulo 
muita tralha na montagem, que só no fim 
deito fora. Só os sons mais fortes sobrevivem 
na selva sónyka. 

Ainda existem monólogos e encadeados 
a mais. Fuzzy editing... É necessário criar 
um kaos visual e sonoro para contaminar o 
espectador com a loucura de Raymond, mas 
com o equilíbrio certo entre imagem e som.

Missão dieta km: Falta emagrecer ainda 
mais o filme, não só na dimensão temporal 
como espacial (sobreposições): ainda há 
planos sobrepostos que ocupam demasiado 
espaço. As sobreposições e encadeados são 
uma droga potente, extremamente viciante: 
começamos com uma sobreposição numa 
sequência e acabamos com a cena cheia de 
sobreposições. A partir do momento em que 
temos acesso a duas imagens simultanea-
mente custa-me ver uma imagem isolada a 
não ser que seja para cumprir determinada 
função (disruptiva). O filme vai ser inundado 
por sobreposições mas tem de haver momen-
tos em que o espectador tem de vir à tona de 
água para respirar planos com cortes em vez 
de imagens fluidas. 

30 DEZEMBRO 2017

Montagem com a duração de 88 minutos! O 
imprescindível objectivo de emagrecimen-
to do filme foi atingido, de forma a levar o 

espectador de cena em cena sem que faça 
um esforço para viajar no filme. Agora falta 
localizar aqueles momentos em que ainda 
faltam pausas, para deixar que os espectado-
res respirem o aroma do filme. 

Mas em vez de acrescentar cenas encurtei 
o filme, e saio do Neurolab deixando para 
trás uma versão de 86 minutos. Para o ano 
há mais!

3 JANEIRO 2018

Dia de dobragens com Paulo Pires e Alba 
Baptista. Felizmente temos poucos textos 
para dobrar (o som captado pelo Pedro 
Marinho está irrepreensível, apenas as 
sequências com drone precisaram de ser 
dobradas por causa do ruído desta máquina 
distópyka), trata-se mais de acrescentar al-
guns textos em off que permitam avançar na 
narrativa, ou para melhor caracterizar uma 
situação. Gravámos com o Paulo um diálogo 
cómico-autoritário em off na limusina (a ver 
se funciona e não distrai...). 

Depois chegou a Alba e mudámos o tom 
emocional de algumas palavras e inventei 
outras frases em off, dirigidas ao pai, que re-
forçam a presença de Catarina na cabeça de 
Raymond e aumentam o grau de complexi-
dade da relação pai-filha, quer relativamente 
aos factos que levaram ao casamento, quer a 
uma eventual relação proto-incestuosa entre 
ambos. Isto dando no entanto ao espectador 
a possibilidade de mais do que uma interpre-
tação daquela relação. 

8 JANEIRO 2018 

Dobragens com a Marina Albuquerque, 
apenas ajustar de pequenos pormenores, foi 
rápido, ainda deu para gravar com o Antó-
nio Durães, para quem escrevi alguns textos 
e slogans autoritários para serem ouvidos 
pelos cidadãos invisíveis do filme (dado que 
o filme se passa de noite e há um recolher 
obrigatório). 

Escrevi sob pressão, mesmo antes de 
gravar, uma metodologia que às vezes sigo 
para escrever diálogos e que iniciei na Rádio 
Universidade Tejo (em que acordava ressa-
cado aos sábados e escrevia de rajada um 
ou dois contos, e alguns textos panfletários 
para depois serem ditos à noite…).

2 FEVEREIRO 2018 

Deitei para o lixo (virtual) quase todos 
os planos que filmei à mão com a grande 
angular. Afinal a tal “zona de conforto” não 
serviu os propósitos do filme, e os melhores 
planos são aqueles em que tudo foi pre-
viamente preparado. Por exemplo, todos 
os planos à mão do Teatro Jordão estão a 
ser gradualmente substituídos por planos 
fixos. É uma das sequências mais difíceis 
de montar, dada a dimensão do espaço e as 
características da cena, que rompem com 
a narrativa concentracionária do filme, ao 
mostrar o refúgio dos insubmissos e rebel-
des, que acampam no cine-teatro destruído, 
onde filmei Cinesapiens. 

CINE-COSMOS CAMINHOS MAGNÉTYKOS:
DIÁRIOS DE UM FILME, CAPÍTULO 6
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Introduzir A Rosa de Hiroshima também 
não será fácil, sem interromper a narrati-
va. Tenho de descobrir uma solução, não 
realista, mas com verosimilhança, para que 
a canção funcione como contraponto a uma 
acção. Resumi ao essencial o discurso do 
Ney (retirado do Banqueiro Anarquista, de 
Pessoa), tendo em conta que é uma cena de 
passagem, antecâmara de um evento mais 
importante. 

Aqueles que tiverem lido estes diários, ao 
verem a versão final do filme, terão oportu-
nidade de confirmar quantas cenas foram 
eliminadas parcialmente ou na íntegra. O 
caminho da montagem é sinuoso, como 
todos os que já experimentaram fazer um 
filme constataram, e não se compadece de 
afectos, mas é sempre muito chato quando 
eliminamos quase por completo uma perso-
nagem do filme, sobretudo quando o actor 
é um amigo de longa data, como é o caso 
do David Almeida, com quem filmo há 23 
anos. Mas vou ter de cortar quase todas as 
cenas dos Resistentes, porque, quanto mais 
forem uma entidade indefinida, melhor. 
Essas são as cenas em que o David entra e 
não vejo maneira de salvar aquelas imagens, 
que atrapalham o ritmo da montagem e não 
contribuem para o ambiente que desejo para 
o filme. Fica para a próxima, David, espero 
que tenha valido a pena a experiência, pelo 
menos foi uma forma de nos reencontrar-
mos, num tempo em que quase tudo é tra-
balho e família e (quase) que não há tempo 
para mais nada. 

5 FEVEREIRO 2018

Depois de novo visionamento, pergunto-me: 
“o que estará errado na montagem, segun-
do a minha concepção mutante do filme?” 
Tenho alguma dificuldade em responder e 
geralmente alterno momentos de grande 
optimismo com grande pessimismo. Mas, 
neste caso, regressei à montagem optimista 

depois deste visionamento. Apenas mudei 
uma cena de sítio (“L’Argent!”) e aumentei 
a subjectividade de algumas cenas, através 
de grandes planos Raymond sobrepostos 
a um plano geral, e através da envolvência 
emocional criada pela música lusitana do Tó 
Trips na sequência pós-casamento do maat 
e no momento em que “o dinheiro não é 
tudo” invade a cabeça do protagonista.
 
6 FEVEREIRO 2018

Apurar. Apurar é o verbo. Apesar de ainda 
haver alterações estruturais e rítmicas por 
fazer, agora trata-se de, até ao fim do mês, 
apurar os pormenores, secar o filme, decan-
tar, retirar as excrescências. Espanto-me
sempre com o tempo que demora acertar 
meia-dúzia de planos, pode demorar dias e 
dias. Consigo mudar toda a estrutura de um 
filme em menos de uma hora mas acertar 
os pormenores é sempre um processo mais 
demorado do que inicialmente se imagina. 
Esculpir. Limar as arestas. Quando o filme 
se fixar numa montagem definitiva terei de 
estar em paz com aquele objecto, sabendo de 
antemão que tem uma das múltiplas formas 
possíveis, apesar de ser aquela a forma com 
que mais me identifico. Para mim, o cine-
ma não é uma ciência, não há uma fórmula 
exacta, não existe uma única solução para 
um plano, quanto mais para a montagem de 
centenas de planos, com tantas combinações 
possíveis. Filmar e montar é um jogo sem 
um fim definido. Mas temos de saber ouvir 
o material filmado. Tal como um escritor 
se deixa dominar pelas diferentes vozes dos 
personagens, um cineasta tem de se entregar 
aos planos que filmou (e não aos planos que 
imaginou) e deixar que sejam estes a ditar 
as regras do jogo da montagem, em vez de 
procurar enfiar um cubo numa esfera, i.e., 
em vez de querer forçar o material filmado 
a um guião ou a qualquer conjunto de (pre)
conceitos que presidiram às rodagens. 

Os planos, no seu conjunto, ditam as 
relações entre si. E, muitas vezes, são os 
próprios planos que expulsam outros planos, 
não por serem “maus”, mas por não se 
adequarem ao tom da cena, nem às regras 
do jogo impostas pelos planos escolhidos. 
De salientar que essas regras não são as 
mesmas no início e no fim da montagem. 
São regras fluidas, mutantes, de um jogo que 
apenas estará concluído quando o filme for 
projectado numa sessão pública. 

É, portanto, de uma sociedade de planos 
(visuais e sonoros) que se trata, com regras 
de convivência e de relacionamento que se 
vão definindo. Esses planos que compõem 
essa sociedade que joga consigo mesma, em 
que os jogadores são os planos (e só depois 
o montador), sempre em diálogo uns com os 
outros. Muitas das vezes é uma comunica-
ção à distância, em que um plano no minuto 
78 influencia um plano do minuto 3 (e vice-
-versa, claro). É como a teoria quântika (ou 
lá que o valha) que afirma que os eventos do 
futuro afectam os eventos passados.*

Continua...

*Aqueles que se interessarem sobre este assunto 
podem consultar o discurso de Robert Anton Wil-
son em Manual de Evasão LX94.



este o nome do do-
cumentário de Paulo 
Abreu, baseado na 
peça homónima, 
escrita por Nuno Costa 
Santos e encenada por 
Dinarte Branco, estrea-
da em Montemor-

-o-Novo em finais de Dezembro e que, após, 
percorreu o país, entre Janeiro de 2015 e 
Julho do mesmo ano, sendo que, na última 
data, a peça foi mesmo encenada nos Açores. 
Mas não é a sobre a peça que pretendo reflec-
tir, ainda que peça e documentário fílmico 
estejam indissociavelmente interligados, quer 
tematicamente, conceptualmente, ou porque 
o seu realizador foi, na peça, o responsável 
pela edição vídeo. Interessa-me, contudo, o 
objecto fílmico, que, por direito, vive por si.

O filme, na minha leitura, move-se entre 
duas linhas de força, relevantíssimas em 
termos éticos e políticos. Linhas bastante 
prementes nos tempos de agora. A primeira 
tem que ver com políticas legislativas de 
controlo cada vez mais rígido da emigração, 
legal ou ilegal. A segunda, com a questão 
da identidade pessoal. Ora, neste caso essas 
linhas são de todo divergentes, fazendo com 
que se instale um absurdo desumanizador.
A síntese, de facto, resulta perversa.

Mas, afinal, qual o tema deste filme docu-
mental? O filme, rodado entre 2013 e 2015, 
trata das experiências individuais, recontadas 
por cinco pessoas, relativas à sua deportação 
dos EUA e do Canadá, por aí haverem come-
tido pequenos crimes, no geral associados ao 
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consumo de drogas. Mas todas estas pessoas 
de origem açoriana emigraram com as suas 
famílias para aqueles países em tenra idade, 
alguns mesmo em bebés, sendo que a sua 
construção identitária foi feita lá. A deporta-
ção, como mais à frente melhor se aprofun-
dará, decapitou, em todos estes indivíduos, o 
seu sentido identitário, numa das suas mais 
poderosas componentes: a cultural.

Mas como se chegou aqui? Qual a ma-
quiavélica legislação, trituradora de um 
conceito humano tão básico, que permite 
isto? Trata-se, sobretudo, de dois actos 
legislativos, no caso Norte-Americano, mas 
que servirá, grosso modo, também para o ca-
nadiano: o Armed Career Criminal Act de 
1984 (acca) e o Immigrant Responsability 
and Immigrant Reform Act de 1996 (iiria). 
A este propósito citarei um recente exce-
lente ensaio, o qual vivamente recomendo: 
Kari Hong, The Absurdity of Crime-Based 
Deportation, University of california, Davis, 
Vol. 50: 2067.

Em suma, antes do iiria crimes menores, 
que determinavam sentenças de detenção 
curtas, não tinham consequências no esta-
tuto do emigrante. Depois do iiria e tendo 
em consideração a conjugação deste com o 
acca, que já enquadrava legalmente a comu-
nidade emigrante, chegou-se a um cenário de 
consequências colaterais em que o aumen-
to do tempo de detenção e a subsequente 
deportação são mais do que potenciados. 
Diga-se, entretanto, que uma consequência 
colateral consiste numa penalidade acessória 
ou num estado de desvantagem, associados 

I DON’T BELONG HERE delete
Na Retina,
por Hélio T

I DON‘T BELONG HERE
PORTUGAL, 2017

REALIZAÇÃO PAULO ABREU
A PARTIR DA PEÇA HOMÓNIMA DE
DINARTE BRANCO E NUNO COSTA SANTOS
COM JOE LEANDRO, LOUIE DE SOUSA,
PAUL PACHECO, TONY BRUM E ZITA ALMEIDA
PRODUÇÃO BERMA

Fotogramas de I Don't Belong Here. No mosaico, da esquerda para a direita e de cima para baixo: 
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à pena efectiva. Esta associação é imposta 
não propriamente por um tribunal, mas por 
legislação civil, agências civis e detentores 
de cargos públicos, também eles civis. Hong 
dá um exemplo claro e prático que resumi-
rei: caso alguém, sobre o acca, cometa uma 
ofensa com uma arma de fogo, em vez de ser 
apenas punido por aquele crime em parti-
cular, é condenado também, pelo menos, a 
mais 15 anos de pena, se previamente houver 
cometido outros crimes que o Congresso 
haja definido como violentos, ou tiver tido, 
no passado (note-se muito bem, e mesmo 
que à altura já curado) qualquer tipo de 
envolvimento, ainda que só consumo, com 
substâncias ilícitas ou controladas. Veja-se o 
monstruoso disto. Precisamente a conjuga-
ção de legislação que violentamente impac-
tou a vida daqueles “deportados confessio-
nais” e que tão bem está retratada no filme:
o absurdo, a incongruência daquilo nisto, 
que é, ou foi, a sua vida. Pois bem, assume-
-se que, e cada vez em maior grau depois do 
9/11 e das políticas xenófobas do presiden-
te Trump, o iiria se baseia no princípio de 
prevenir crimes potenciais e não crimes reais 
(olha a distopia do Minority Report, 2002, 
aqui à porta do tempo). 

E a situação de pesadelo acima descrita 
é parte fundamental do filme. De tal modo, 
que será impossível escapar a quem quer que 
seja. Quantas vezes os intervenientes falam 
da injustiça de haver sido punidos dupla-
mente, mesmo triplamente pelo mesmíssimo 
crime? Muitas. Muitas. Ficar-me-á indele-
velmente marcada a sequência em que dois 

I DON’T BELONG HERE delete
intervenientes/actores recriam a decisão de 
deportação de um deles, decidida por um 
tal judge Mancini, representado igualmente 
por um deles, juiz este, note-se e como muito 
bem se salienta, ele próprio de origem não 
saxónica, para dizer o mínimo…

Mas é, fundamentalmente, a segunda 
linha de força, a aniquilação da identidade, 
que partindo daquela primeira (por isso 
a contextualização jurídica) mais podero-
samente contribui para a organização da 
estrutura do filme.

Não é fácil falar de identidade porque, 
para além de o conceito ser muito complexo, 
também poderá suscitar polémicas, a maioria 
das quais vãs. Logo, não irei por aí. Basta-me 
enunciar que o focarei apenas naquela parte 
relevante para os indivíduos do filme que, 
como já dito, compartilham, para lá das in-
dividuais, uma experiência comum. A parte 
identitária que se refere a uma determinada 
língua comum e certas vivências culturais 
próprias daqueles países. Ainda, a constru-
ção de laços comunais, no caso a criação 
de uma estrutura familiar nova: alguns dos 
intervenientes deixaram ali filhos crianças 
que após nunca mais reviram.

E é esta parte que o filme transmite com 
brilhantismo, a que uma montagem disso-
nante, por vezes fortemente antitética não é 
alheia. Espelhos quebrados, reflexos cheios 
de ruído. Esta, uma das sensações mais po-
derosas que o filme transmite. Penso mesmo 
que o filme se constrói racionalmente — ou 
não, aqui essa intencionalidade ou a lacuna 
dela pouco importa — à volta da questão 

da alteridade e, ainda mais forte, da ideia 
de bipolaridade e, ainda em maior grau, de 
esquizofrenia. O autor do filme marca bem 
isso com uma montagem em mise en abyme, 
aquando da representação da peça no Maria 
Matos, onde o que se passa é visto através 
de montras, espelhos e o próprio ecrã do 
monitor. Ouve-se, cantado pelos intervenien-
tes/actores: “…one nation under God, with 
liberty and justice for all”. Ironia fulminante 
e nada complacente. Chegados a esta parte, 
já perfeitamente compreendemos que os 
percursos pessoais quase nada dizem, são 
murmúrios na gigantesca lamentação dos in-
justiçados da terra, uns mais poéticos, outros 
mais sofridos. E que o que os une, metáfora 
de todos os cinco enrolados em celofane, é 
precisamente a perda da sua identidade. Um 
roubo perpetuado em razão do irracional, 
mais o silenciamento, que o filme também, 
entrelinhas, denuncia, das autoridades públi-
cas do nosso país e da comunicação social. 
Para o cidadão comum, este é problema 
inexistente porque não mediático. Sublinhe-
-se que a experiência é tão avassaladora-
mente comum, que o realizador entende este 
filme como criação colectiva, assinada por 
todos e cada um dos intervenientes.

Mas o filme toca em mais uma chaga, 
como que se as precedentes fossem insufi-
cientes: aquela da insularidade das ilhas e a 
continentalidade da metrópole. O percurso 
temporal do filme, inteligentemente, é esse. 
Da ilha de S. Miguel para o continente. De 
Montemor para o centro e norte do país. 
Nesse itinerário libertam-se da prisão insular 
e redescobrem o privilégio do anonimato. 
Respiram outra vez, na dor de pensarem ser 
a última.

Aqui no continente o que eles vêem é a 
terra Americana que deixaram. Os ícones 
culturais massificados e massivamente repro-
duzidos, o que para eles realmente significa, 
para eles mais diz, não o cheiro de merda de 
vaca dos Açores e não a beleza paradisíaca de 
mais um Alcatraz, onde até a família violen-
tamente os rejeita como estranhos e párias e 
traidores. 

Por tudo isto soa deliciosa a conversa à 
volta da estátua do fundador da pátria, ele 
mesmo um deportado do imenso Brasil, 
que veio tristemente morrer a este Portugal 
dos pequeninos, sequência magistral logo a 
seguir àquela. 

E o que fica, depois disto tudo, mais o 
basket, mais o bowling, mais o country, é a 
insondável mesquinhez de certas consciên-
cias políticas que engendram este e mais 
infernos dos outros que são as massas.

E o que fica é este belíssimo amargurado 
filme também cínico e satírico do Paulo 
Abreu e de todos que para ele contribuíram, 
que felizmente tem passado nas escolas deste 
país e que merecia ser mais visto, não fosse 
a ditadura e a pequenez de certos agentes 
culturais.

E, acima de tudo, fica o imenso plano fixo 
final do oceano onde não se vêem ilhas nem 
continentes e que nos faz lembrar que os pei-
xes não têm destes problemas e, por isso, mas 
só por isso, não precisam de pensar.

Dennis Leite, Paul Pacheco, Joe Leandro e Louie de Sousa.
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MONTAGEM JUTTA BRANDSTAEDTER
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itler, um filme da Ale-
manha, filme realiza-
do por Hans-Jürgen 
Syberberg, em 1977, é 
o quê? Sim, é um filme 
de sete horas, extra-
vagância que não casa 
com as programações

de cinematecas, festivais e cineclubes 
contemporâneos. Ou será que não casa, 
sobretudo, com o apressado e instantâneo 
Homem contemporâneo — e deixem-me vir 
já armado de maiúscula, para que neste H 
caibam homens e mulheres e o mais que de 
géneros se convoque e legitime.

Será Hitler uma evocação fascinada de 
terríveis fantasmas do passado? Um libelo 
contra a moral e a estética do mundo con-
temporâneo? Um relato, simultaneamente 
em tom hagiográfico e de farsa, à volta da 
vida do homem de anacrónico bigode que 
presidiu ao terceiro Reich? Ou será uma 
invocação e uma diatribe contra o cinema e 
a sua história? Talvez seja, e confirmá-lo-ia 
Angela Merkel, se o tivesse visto, a devassa 
do inconsciente colectivo da Alemanha. São 
muitas perguntas e eu diria, em três prosai-
cas linhas, que é o fim de uma trilogia (de 
que os outros painéis são Ludwig, Requiem 
para Um Rei Virgem e Karl May) cobrindo a 
história da nação alemã — e, logo, a da Eu-
ropa — desde a industrialização no século 
passado até às sequelas, que chegam aos 
nossos dias, da queda do terceiro Reich.

UM FILME EM INFLAÇÃO CÓSMICA

Tudo isto, e um fausto de símbolos e bandei-
ras, sobreposições, alegorias e fantasmas, 
é Hitler, filme de Hans-Jürgen Syberberg, 
ainda que a simples soma das facetas refe-
ridas, contraditórias e até paradoxais, seja 
insuficiente para designar o que, na sua glo-
balidade, o filme efectivamente é. Hitler, um 
filme da Alemanha é uma suma em forma de 
oratória, articulando a história, o cinema, o 
teatro, as ideologias, e sobretudo esse fundo 
mítico e irracional que parece ser a fonte da 
nossa ansiedade e dos nossos medos, mas 
também a mola fulcral da nossa acção. Tudo 
cabe num filme, se o filme, como o universo, 
for passível de inflação cósmica.

E eis que Hitler vira as costas ao universo 
para ser só cinema. Hitler é o filme colagem 
em que se inscreve a memória ritualizada 
do cinema no cinema: perante um Hitler na 
tribuna do seu estádio, a uma velocidade de 
Jesse Owens, desfilam fantasmas, a naïve-
té de Méliès, a montagem de Eisenstein, a 
megalomania de Stroheim, a ascética culpa 

de Lang, a multidão da Riefenstahl, o ser-
vilismo funcional de Veit Harlan, o barroco 
prestidigitador de Orson Welles, o rigorismo 
de Stanley Kubrick, o rosto da Garbo, o 
sonho de Mary Pickford, os artefactos cha-
plinescos, alguma inocente magia circense, 
em que Ophüls e Lola Montés estão presente 
de parte inteira.

OS CÚMPLICES DE HITLER

Lembro-me do que me lembro, diria João 
Bénard da Costa, e eu lembro-me de ter ido 
jantar com ele e com Syberberg ao Gam-
brinus, nesse tempo em que os restaurantes 
em Portugal não tinham estrelas Michelin 
e ainda à refeição se falava de Brecht, esse 
alemão dividido ao meio por um muro. Foi 
Syberberg que o chamou, a Brecht, à toalha 
da mesa, e o colou ao seu filme, invocan-
do a distância — a celebrada distanciação 
brechtiana, aqui carregada em ombros por 
um negríssimo humor, artifício e marione-
tas. Deixo Syberberg explicar: «Brecht, por 
exemplo, em determinado momento das 
suas obras introduz uma canção: detém a 
história e uma das personagens avança até 
ao público e canta, para depois prosseguir 
a história. Penso que este ponto especial da 
história em que a personagem sai dela para 
dizer coisas, expondo pensamentos do autor 
e recolhendo ideias da audiência, para conti-
nuar a seguir, é muito interessante, porque é 
como uma encruzilhada de ideias.»

Volto atrás, macaquinho de imitação des-
se corso-ricorso joyceano que Syberberg está 
sempre a tirar da manga ou do seu houdines-
co chapéu mágico: a ideia de filme-colagem 
tem em Hitler uma ressonância mais profun-
da, a da colagem (e não se trata, entenda-se, 
da projecção) entre o espectador e o tema. O 
que incendeia o filme de Syberberg não é a 
personagem de um Hitler histórico, assepti-
camente apresentado. O que é avassalador e 
nos fere é que nós estamos também no filme 
e somos nós que retocamos a personagem de 
Hitler e lhe damos a última demão. A ima-
gem de Hitler que Syberberg quer construir 
só se revela quando nós a completamos, nela 
nos reconhecendo, deixando ver — aflitivo 
espelho, aflitivo reflexo — o Hitler em nós, a 
escondida herança que ele nos deixou e que 
infiltra e impregna os nossos sentimentos, a 
nossa moral, as nossas instituições, a nossa 
arte, as nossas democracias. 

Será legítima, ideológica e politicamen-
te, a colagem de Hitler ao espectador que 
somos? Será legítima a “acusação épica de 
cumplicidade”, como lhe chamou Alberto 
Moravia? Somos ainda herdeiros, ainda mais 

agora, com este populismo palpitante que, à 
direita e à esquerda, se levanta em estandar-
tes que se reclamam do povo e da boca do 
povo? Somos ainda os cúmplices, como nos 
acusa o céptico Moravia, filiado na nascente 
cultura da queixa, que o indefectível apreço 
moraviano pela alienação e pela incomuni-
cabilidade já anunciava?

JUSTIÇA ESTÉTICA

Não consigo, por não saber, responder. Mas 
se as emoções são uma resposta, ao ver o 
filme de Syberberg sinto que aquela colagem 
é esteticamente justa. Liminarmente justa. E 
talvez radique na “justiça estética” de Hitler, 
um filme da Alemanha o seu maior escândalo.

Donde vem a “justiça estética” do filme 
de Syberberg? Em meu entender, a sua prin-
cipal fonte é Brecht. Na sua distância, na sua 
ironia (tantas vezes tintada do sarcasmo), 
na articulação histórica que segue simulta-
neamente um princípio de causalidade e um 
princípio dialéctico (refiro-me à pluralidade 
das “camadas do real” que Syberberg convo-
ca), Hitler, um filme da Alemanha representa a 
concreção das premissas teóricas de Brecht 
numa grande obra de arte. O escândalo de 
Hitler, um filme da Alemanha talvez decorra, 
afinal, do facto de, tendo sido apontado 
como “um filme nazi”, ele ser, num impro-
vável encontro paradoxal de beaux esprits, 
os de Syberberg, Wagner e Brecht, a maior, 
e quem sabe se não a única, grande obra de 
arte de raiz brechtiana já criada.

E ao espectador que fui, das várias vezes 
que vi o filme, não restam dúvidas, inspira-
do embora numa estética brechtiana, Hitler, 
um filme da Alemanha, por muito que nele 
pesem as referências (ou mesmo citações) 
teatrais, musicais, literárias e, por que não, 
circenses, tem como sua forma última e 
soberana o cinema. 

Sob o signo do cinema, desde o monólogo 
inicial no “Black Maria”, o primeiro estúdio 
de Edison — a que Syberberg, ou alguém 
por ele, chama no filme “o estúdio negro da 
nossa imaginação” — desde as sucessivas in-
terpretações de Hitler (Frankenstein, Char-
lot), desde o monólogo que retoma o premo-
nitório julgamento da personagem de Peter 
Lorre no M de Fritz Lang, até ao violento 
libelo contra Hollywood, contra os “seus 
Hitlers”, chamem-se Hayes ou McCarthy, 
Hitler, um filme da Alemanha, assombrado 
pela música de Wagner, é uma obra sobre a 
ascensão do cinema neste século, sobre a sua 
essência cósmica, a primordial lux in tenebris, 
terminando com o desejo de “projecção no 
buraco negro do futuro”.
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O Hitler EM NÓS
Na Retina, por Manuel S. Fonseca

H



1616

José Luis Guerin esteve na sessão de abertura do vistacurta, no dia
30 de Outubro, a apresentar o seu A Academia das Musas. No final 
da sessão, esteve à conversa com Daniel Ribas, do Porto/Post/Doc,
e também como público. O Cine Clube editou esse diálogo e verte
no Argumento o sumo dessa que foi, como disse Daniel Ribas, uma
bela lição de cinema. Entrevista de Daniel Ribas,
                       fotografia de Jorge Ferreira.

“A imagem que
interessa é a imagem
que se cria na cabeça
do espectador.”
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odíamos começar 
por aquela frase que 
aparece no início do 
filme, que diz “esta 
é uma experiência 
pedagógica filmada por 
Guerin”. Podes falar-
-nos um pouco de 

como apareceu a ideia de fazer este filme
e que relações é que há entre ti, o professor 
e a escola?
É um filme que eu comecei a fazer sem ter 
consciência de estar a fazer um filme. É um 
filme de ficção, e por isso resistia a que fosse 
programado em mostras de cinema docu-
mental. Parece-me que, entendido como 
documentário, seria um filme muito obsce-
no, muito feio. Então, é muito importante 
situar a sua lógica no terreno da ficção. Mas 
é verdade que como filme de ficção tem uma 
singularidade, que é o facto de o professor 
na sua vida quotidiana ser professor, a sua 
esposa, sua esposa, e as suas alunas, suas 
alunas. A partir daí termina a relação com a 
realidade e é tudo uma fantasia pura. O iní-
cio estrito do filme é o desejo que têm aque-
las alunas e aquele professor de ser filmados, 
uma motivação muito narcisista: queremos 
fazer cinema, queremos aparecer no cinema. 
Então, eu fui convidado. Eu gosto muito de 
literatura, mas não fui para a Universidade 
quando era novo, por isso senti-me muito 
bem indo àquelas aulas; e fui com a minha 
pequena câmara doméstica para experimen-
tar, para brincar um pouco com a palavra. 
Para mim era uma experiência. Mas pouco a 
pouco vi o desejo deste professor e das suas 
alunas de ficção, de criar personagens, e 
foram-me seduzindo. Acho que fui vampiri-
zado por essa comunidade de filólogos e filó-
logas. No início parecia-me absurdo isso de 
academia de musas — a ideia não é minha, é 
delas. Eu disse: ninguém vai acreditar, uma 
academia das musas no século xxi, é absur-
do… No entanto, à medida que filmava, num 
diálogo entre duas raparigas que falam do 
desejo, da palavra, da criação, dos ciúmes, 
tudo à volta da palavra, pensei: mas é claro 
que sim, como é que eu poderia não acredi-
tar? A academia das musas é isto, são elas, 
a discutir desta maneira sobre o poder da 
palavra. Ou seja, algo que era inacreditável 
para mim, o cinema transformou em credí-
vel, e é nessa operação alquímica do cinema 
que começo a sentir-me muito implicado e 
muito excitado para continuar a desenvolver 
aquele material em forma cinematográfica. 
Mas, como disse, começo a filmar sem ter 
consciência realmente de fazer um filme. 
Nesse sentido é um filme muito filho das no-
vas tecnologias. Quando antes filmávamos, 
com equipa, com celulóide, tinha que se es-
crever um guião, tinha que se ter dinheiro… 
Assim é possível trabalhar um pouco como 
um escritor que começa a escrever alguma 
coisa em casa, pára, retoma, abandona uma 
parte, desenvolve outra: é a liberdade de um 
escritor realmente. 

Acaba por ser um paradoxo, de certa forma, 
um filme sobre a palavra, e até esse grupo 
de alunas querer trazer o cinema para um 
domínio, a filologia, que é tão centrado na 
palavra. Por isso também o filme acontece 
todo na discussão de argumentos, na lin-
guagem. Em certo sentido, é paradoxal
esse desejo de cinema.
Sim. Era um assunto pendente para mim, 
trabalhar a palavra no cinema. Fiz alguns 
filmes sem diálogo nenhum, e no entanto 
gosto muito da herança do grande diálogo 
cinematográfico, o diálogo como maté-
ria cinematográfica. E ao mesmo tempo 
é um filme muito dialéctico: um homem 
de cinema, que sou eu, diante de gente de 
letras, que são eles. Mas também todas as 
sequências são dialécticas: confronto de 
ideias, campo/contra-campo… E eu, fazen-
do o filme, também senti que era uma tarefa 
muito dialéctica, entre rodagem e monta-
gem. Eu ia filmando e depois montava. E 
na montagem vou tomando consciência do 
desenvolvimento das sequências, das perso-
nagens… E portanto vou imaginando o que 
é preciso filmar para desenvolver. O filme 
foi rodado cronologicamente, eu ia desco-
brindo o filme à medida que o fazia. Em vez 
da ideia tradicional de escrever um guião, 
fechar uma etapa, abrir outra etapa, que é 
a rodagem, a execução desse guião previsto 
de antemão, fechar essa etapa, e depois a 
montagem… aqui são vasos comunicantes 
constantemente: filmo um pouco, monto, 
escrevo, volto a filmar, volto a montar… 
vou descobrindo assim o filme, e isto até ao 
final. Falo sempre desta maneira de fazer 
filmes como uma revelação. O meu desejo 
de fazer o filme é descobrir o próprio filme, 
assistir a uma revelação e partilhá-la com 
vocês, com os espectadores. Se já conheço 
de antemão o filme que quero fazer, perco o 
desejo de o fazer. 

Tenho um problema quando tenho que 
apresentar o filme em festivais e me pedem 
uma sinopse do argumento, porque a sinopse 
seria um lugar-comum brutal: professor 
velho, alunas novinhas… O que me leva a 
pensar que em cinema o que importa não 
é o que acontece mas como acontece, os 
matizes, a força das personagens, etc. Se 
fizéssemos uma transcrição das palavras que 
dizem, sem as imagens, sem a interpretação, 
o sentido do filme mudaria profundamente. 
Ou seja, em cinema, para mim, não impor-
tam tanto as palavras como a forma de as 
dizer. E eu gostava muito da eloquência, o 
poder que este professor e estas mulheres 
têm com a palavra. No entanto, o espectador 
pode intuir sempre quando essas palavras 
não são verdade, quando mentem, ou seja, 
são palavras violentadas, digamos, pelo 
gesto, por uma pausa de silêncio, por um 
olhar, por um ritmo… é uma encenação da 
palavra. E efectivamente a palavra convoca 
imagens também, mas as imagens condicio-
nam enormemente o sentido das palavras. 
E de facto deparamo-nos, e não porque eu o 
tenha previsto assim mas porque a lógica das 
sequências me leva a isso — e eu recuso-me 
a ser um moralista, que condena e comenta, 
não, não sou um moralista, eu tenho que os 
acompanhar —, então aquilo com que me 
deparei foi o grande décalage entre as ideias 
e os sentimentos. O abismo. E os sentimen-
tos estão muito atrás das ideias, sempre. 
Ou seja, a esposa do professor, que está 
constantemente a questionar o discurso do 
professor, que diz que o amor é uma inven-
ção dos poetas, etc., no final revela-se a única 
que acredita no amor. Ou seja, parecia-me 
interessante esse conflito entre o mundo das 
ideias e o dos sentimentos: as ideias podem 
estar muito mais avançadas, mas os senti-
mentos continuam no séc. xix. Essa é uma 
das coisas que o filme me mostrou.

P

“Eu recuso-me a ser um moralista, que condena
e comenta, não, não sou um moralista.”

“A imagem que
interessa é a imagem
que se cria na cabeça
do espectador.”
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A certa altura discute-se que a poesia é 
conteúdo e forma. E, de facto, aquilo que tu 
tentas fazer na câmara, que é o campo/con-
tra-campo… a mim dá-me uma sensação, por 
vezes, quase claustrofóbica, de nós sermos fe-
chados naquele discurso. E também há outro 
detalhe que me pareceu curioso, que é o facto 
de muitas das cenas serem filmadas com uma 
barreira à frente, que é a barreira do vidro. 
Por que é que escolheste este tipo de forma?
A ideia dos rostos, de estar muito centrado 
no primeiro plano justifica-se pelo facto de 
que eu tenho um grande desejo de controlar 
a imagem. Mas neste filme, como viram, 
eu não tinha equipa, não podia iluminar, 
nem sequer podia mudar os móveis de sítio, 
mover os objectos… nos cafés onde podia 
filmar, etc., estava sozinho e não tinha pos-
sibilidade de alterar as coisas. Então, o que é 
que eu podia controlar na imagem? Apenas 
a superfície do rosto das minhas actrizes. 
Por isso é que me centrei neles, nesse espaço. 
A ideia de filmar por trás do vidro veio-me 
quando passei de filmar do espaço público 
ao espaço privado. Poderíamos dizer que na 
primeira parte eu filmava na sala de aula, e aí 
o espectador aceita que possa ser uma lógica 
de cinema observacional ou documental, e 
a mim agradava-me que o espectador fosse 
descobrindo como o filme se vai transfor-
mando: começa com uma forma próxima do 
documentário, depois deriva em direcção à 
comédia, finalmente em direcção ao me-
lo-drama… vai-se transformando, o filme. 
Bom, quando tive vontade de questionar a 
personagem do professor, pareceu-me que a 
melhor maneira de o fazer era levá-lo para o 
espaço privado. Digamos que a sala de aula, 
por mais que as alunas se possam sublevar, 
é o espaço da voz autorizada do professor. A 
partir do momento em que o pudesse filmar 
fora desse espaço, surgiriam contradições 
interessantes, movimento, que iam questio-
nar o discurso do professor. Mas como fazer 
para passar de filmar a aula aos diálogos 
privados do professor com a sua esposa na 
sua casa? Se o fizesse directamente, que-
brava-se a lógica documental. Então, senti 
que não tinha o direito de entrar no espaço 
privado, que tinha que ficar de fora. Essa 
decisão levou-me a considerar as manchas 
dos reflexos que apareciam nos primeiros 
planos. E parecia-me muito interessante, 
porque é um filme de primeiros planos, em 
que não há sequer ideia de espaço, não há 
planos descritivos do espaço. Mas, por outro 
lado, através das manchas desfocadas do 
vidro, dos movimentos, o espectador pode 
imaginar uma cidade, pode imaginar arqui-
tecturas, carros, peões, paisagens, árvores, e 
essa é uma ideia que funciona sempre a meu 
favor, a ideia de convocar imagens sem as 
mostrar. Acho que hoje em dia, que há tantas 
imagens, nós, cineastas, temos que ser um 

pouco iconoclastas, desconfiar da imagem, 
deixá-la intuída, a imagem que nos interessa 
é a imagem que se cria na cabeça do espec-
tador, as nossas imagens na tela não são 
mais do que um meio para instaurar outra 
imagem, que é a que queremos, que é a que 
se faz na mente do espectador. E então vi que 
a partir dessas manchas o espectador cria a 
sua própria imagem, a sua própria cidade. 
Um pouco como na literatura: quando lemos 
um romance, como leitores, somos criadores 
de imagens, estamos a criar imagens. Então 
gostava de conservar essa ideia.
Sendo um filme de palavra e de constantes 
argumentos entre as personagens, eu acho 
que há dois momentos marcantes. Um deles 
é quando aquelas duas personagens, já sem o 
professor, estão a ouvir o vento e os pássaros, 
e outro mais à frente, quando, pela primeira 
vez, vemos uma conversa dentro de um carro 
em que não ouvimos o que se passa lá dentro. 
Esses são momentos bastante marcantes no 

filme, contradizem o que está para trás; é 
quase como se o filme também dissesse que 
às vezes a palavra também cansa.
Sim, efectivamente, numa das aulas o 
professor diz “da linguagem não se sai”. E 
nessa viagem à ilha da Sardenha, com aquele 
sistema comunicativo dos pastores… é como 
uma espécie de alternativa à linguagem, ou 
é outra forma de linguagem, com os sons 
que evocam a natureza, provavelmente tem 
algo de libertador. Essa viagem à Arcádia 
tem esse sentido arcádico paradisíaco. Na 
segunda parte do filme, para mim, a via-
gem a Nápoles era o reverso, o oposto da 
Sardenha. Se a Sardenha são os pastores 
da Arcádia, a segunda parte é um pouco o 
inferno. De facto vão ao inferno: ao inferno 
do mundo clássico acedia-se pelo lago Aver-
no fumegante. A primeira parte, dizíamos 
ironicamente, está presidida pela musa boa, 
e a segunda parte pela musa má. Em termos 
de arquétipo. Então, de facto, essa é a única 
sequência em que o protagonismo vai para 
o som, para identificar uma ave, uma brisa 
do vento, etc. É uma respiração. E o diálogo 

no final, no carro, é interessante. É também 
uma sequência que eu não fazia ideia que ia 
filmar. Neste filme eu fui o primeiro espec-
tador surpreendido perante o filme que se 
estava a construir. Porque eu não dizia às 
personagens o que tinham que dizer, eles 
foram cultivando a sua própria personagem. 
E parecia-me que o filme ia terminar com o 
confronto entre as duas mulheres, a espo-
sa do professor e a aluna. Filmei e fiquei 
muito impressionado quando a esposa, para 
humilhar a rapariga, lhe diz que o professor 
tem outra amante há muitos anos. Era uma 
surpresa narrativa com que eu não contava. 
Mas, como cineasta, tinha que assumir esse 
repto e dar-lhe uma resposta. Isso é o filme. 
O filme é feito de acasos, de acidentes que 
eles me dão, e que eu, como narrador, tenho 
que ordenar, organizar. E pensei: então quem 
pode ser esta mulher? E por isso fiz a sequên-
cia do carro, esse reencontro com a outra 
mulher. E parecia-me que para acabar ia ti-
rar a palavra ao professor. Era bonito deixar 
que os espectadores imaginassem o que está 
a dizer. No fundo, ainda que não goste nada 
de julgar as personagens, de as condenar, 
nada disso, é uma decisão que também cria 
uma distância, de certa forma um juízo em 
relação ao professor, à sua personagem.
É claro que este filme é um filme sobre a 
palavra, muito. Há também as palavras que 
estão escritas na imagem e que ajudam à 
compreensão da narrativa e à narratividade 
também, mas o que acho interessante do 
filme é ser um filme que confronta o poder da 
palavra com o poder da imagem, e para mim 
é também muito um filme sobre retratos, 
sobre retratos de personagens e de pessoas. 
E esses retratos não são fixos, vão sendo 
desenvolvidos ao longo do filme e nós vamos 
percebendo mais sobre essas pessoas retra-
tadas que se vão tornando personagens. Por 

“Parecia-me interessante esse conflito entre o mundo
das ideias e o dos sentimentos: as ideias podem estar mui-
to mais avançadas, mas os sentimentos continuam no
séc. xix. Essa é uma das coisas que o filme me mostrou.”

“Acho que hoje em dia, 
que há tantas imagens, 
nós, cineastas, temos 
que ser um pouco 
iconoclastas, desconfiar 
da imagem, deixá-la 
intuída, a imagem que 
nos interessa é a imagem 
que se cria na cabeça
do espectador.”

Fotograma de A Academia das Musas, filme
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outro lado, acho particularmente interessan-
te que desde o início se perceba, e isto é uma 
pergunta, que aquelas mulheres, as perso-
nagens, são também muito as musas para 
o realizador, e que há da parte do cineasta 
um fascínio por aquelas musas que o fazem 
continuar a filmar, e que o fazem fazer poesia 
através de imagens, portanto são de facto as 
suas musas também.

Tenho uma questão muito prática: afinal 
o que é que havia de escrito nos diálogos ou 
pelo menos de discutido antes das cenas acer-
ca dos diálogos? [questão do público]
É curiosa esta consideração acerca das 
musas, porque eu pensava que no filme não 
havia nenhuma musa realmente, que eram 
mulheres muito de carne e osso, muito 
reais, nada idealizadas, mas, de facto, isso 
é provavelmente o que me estimulou a mim 
para fazer o filme, sem elas não teria feito o 
filme, então, dessa perspectiva aceito de bom 
grado essa categoria de musas, que afectaria 

também o próprio professor.
Não escrevi nenhum diálogo realmente. 

Entre outras coisas porque aqueles diálogos 
só podem ser palavra dita. Provavelmente se 
eu os tivesse escrito — e não saberia escrever 
diálogos tão bons — seria muito difícil que 
os pudessem dizer com convicção. Os diálo-
gos são bonitos porque são ditos com uma 
convicção enorme. Se não, estes diálogos 
poderiam ser de um enorme pedantismo, se 
lhes faltasse a força da convicção, a volup-
tuosidade da palavra por vezes. A minha 
contribuição, se alguma, foi tentar criar 
pequenas situações, criar as condições para 
que se desenvolvesse um diálogo, fazê-los 
tomar consciência da personagem que estão 
a criar, ajudá-los a deixar sair os fantasmas 
e a que criassem na liberdade da ficção as 
suas próprias criaturas. Eu acompanhava
-os, portanto, era como uma parteira, para 
que nascessem as personagens. E embora 
eu criasse situações e intuísse como podia 
ser a sequência, sempre me surpreendeu, 
a sequência que acabei por filmar, ou seja, 
a sequência ganhou sempre autonomia em 
relação a mim como realizador, sempre me 
disse a mim mesmo: ah, afinal o filme vai 
evoluir por aqui! Gosto de me sentir trans-
cendido pela sequência que estou a fazer. Se 
controlo tudo eu, já sei mais ou menos o que 
é que posso dar de mim mesmo, acho que 
tem a ver com um desejo de me transcender, 
essa ideia de compactuar com o casual, com 
o acidental: não sabes exactamente onde te 
pode levar. 

E sobre o movimento, é verdade, o retrato 
em movimento: tive muito cuidado com 
isso, e estava muito atento. Dentro do filme, 
o arco de movimento que vai tendo cada 
personagem, mas também o pensava a nível 
de cada sequência: como começamos por 
ver cada personagem e como acabamos de 
a ver, ou seja, como se vai descobrindo, que 
movimento interno vai tendo a personagem. 
E favorecer o que para mim é o movimento 
mais cinematográfico que existe, que são 
esses momentos em que, como espectador, 
tens a sensação de assistir ao movimento do 
pensamento; quando captas isso, sentes que 
há um movimento interior, não há sequência 
de acção externa, parece-me, capaz de com-
petir com a intensidade desse movimento 
que sai do plano curto.
Achei curioso aquilo que disse sobre ter 
construído um filme à medida que ia obser-
vando e acompanhando aquelas personagens, 
e gostar da palavra revelação, um filme que se 
vai revelando, um pouco como uma revelação 
religiosa. Isto é, que o seu papel enquanto 
realizador era mais essa disponibilidade para 
que algo se revelasse à sua frente do que 
conceber ou maquinar ou ter uma acção mais 
artificial sobre a realidade. Ou seja, é como 
se, de alguma forma, estivéssemos em pé de 

igualdade consigo, que também foi um espec-
tador ao longo do processo de concepção do 
filme — um espectador que foi seleccionando 
aquilo que o marcava e que foi escolhendo e 
trabalhando as imagens. Enquanto especta-
dor, que sentimentos tem ou que moral terá 
tirado do filme? Como é que se relaciona, por 
exemplo, com o professor? [questão do público]
Temos que distinguir se é o professor de ver-
dade ou a personagem do professor. Então, 
condenar uma personagem é muito fácil. E 
também é antigo, na minha opinião, como 
concepção de cinema. Para mim o cinema 
moderno começa com Jean Renoir, quando 
diz que temos que entender as motivações 
de cada um. E é como te posicionas perante 
os acontecimentos. É verdade que ainda há 
espectadores que se sentem incomodados 
se o realizador não condena explicitamente 
as personagens. Para mim é um problema 
de maturidade. Porque então o cineasta está 
a usurpar algo que pertence ao espectador, 
que é a possibilidade de julgar por si mesmo. 
Quando o juízo já está feito, para mim entra-
mos no domínio da televisão. Um cineasta 
que me ajudou muito a entender essa forma 
de olhar para as personagens, por exemplo, é 
Éric Rohmer. Éric Rohmer era um cineasta 
muito sábio, que, no entanto, se interessava 
por conflitos de raparigas novas muito sim-
ples, muito mínimos por vezes, por raparigas 
normalmente burguesas, cujo problema 
podia ser se me caso ou não me caso, se vou 
passar o Verão em Biarritz ou na Norman-
dia. E os críticos de cinema no meu país não 
entendiam por que Éric Rohmer, que era tão 
sábio, era capaz de se interessar por histórias 
tão pequenas, de personagens pequeno-bur-
guesas. Como se os conflitos morais que se 
derivam das histórias dessas raparigas não 
lhes dissessem respeito. Essa maneira de 
Rohmer de olhar cara a cara, sem julgar, sem 
se rir, sem caricaturar as suas personagens, 
para mim foi sempre uma referência moral. 
Para mim a moral do cineasta não está na 
maneira explícita de condenar ou não, mas 
na maneira de ordenar os materiais, de os 
observar, de acompanhar as personagens, 
e de fazer uma boa disposição para que o 
espectador julgue diante desses materiais. 
E eu também não sou um cineasta que sinta 
o desejo de fazer cinema para denunciar ou 
para dar sermões ou para tentar melhorar 
o mundo; normalmente os cineastas de do-
cumentários querem melhorar o mundo, e é 
uma vocação muito louvável, mas eu não, eu 
quero assistir a uma revelação. Se quiserem, 
essa palavra pode ter um componente da 
minha educação religiosa na infância, agora 
não o sou, mas continuo a ter talvez a sede 
de revelação, que transportei para o terreno 
cinematográfico, esse sentido profundo, para 
mim, do cinema: a revelação que devo parti-
lhar com vocês, com os espectadores.

apresentado no vistacurta 2018.

“Normalmente os cineastas de
documentários querem melhorar o mundo,
e é uma vocação muito louvável, mas eu não,
eu quero assistir a uma revelação.”

“É verdade que ainda 
há espectadores que se 
sentem incomodados 
se o realizador não 
condena explicitamente 
as personagens. Para 
mim é um problema 
de maturidade. Porque 
então o cineasta está 
a usurpar algo que 
pertence ao espectador, 
que é a possibilidade de 
julgar por si mesmo.”
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LETTER
TO JANE



magem inicial, ela interpela-nos pelo propósito de ser uma fotografia 
de uma fotógrafa em pleno ato de fotografar. Alguém (Jane Fonda), 
mulher objeto da indústria da imagem do cinema industrial america-
no, da indústria da cosmética, da indústria da publicidade, enfim, da 
indústria do disfarce, apresenta-se como tal, como uma imperatriz 
da imagem do disfarce ao povo vietnamita em combate com a indús-
tria da guerra, oriunda da mesma ordem mundial. Entretanto, num 
filme feito em Paris por franceses, ela vê-se reciclada como feminista 

e anti-imperialista, em périplo pela indústria dos media ocidentais a caminho do seu 
batismo de guerra. Aí chegada, ouve e fala com os nativos e deixa-se fotografar em pose 
piedosa. É esta a crítica anti-vedeta dos autores de Tout va bien (1972), os mesmos de Letter 
to Jane (1972) — Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin. Outro alguém, os vietnamitas, 
assistem a uma encenação da imagem para consumo ocidental: é possível ganhar a guerra 
anti imperialista pela imagem. Ter do seu lado a imperatriz da imagem da potência agres-
sora é vencer o adversário no seu próprio campo. A sua figura proeminente, dentro e fora 
da imagem, assegura o triunfo do visto sobre o ouvido, sendo esta a imagem do esmaga-
mento da palavra, inaudível, intraduzível e, finalmente, inútil. 

“How can cinema help the vietnamese people win their independence?” 
A pergunta feita no filme passa por aqui. A sua resposta é: em Paris, longe do Vietnam, 

estamos a ganhar a guerra da imagem, através do desgaste da palavra. Uma imagem mais 
um som mais uma palavra chegam para combater o inimigo no seu campo: o da imagem, 
o do som e o da palavra. No cinema, na imprensa e na publicidade, os estereótipos dos 
heróis da guerra são as vedetas da indústria da imagem. Juntemos a estas vedetas os 
corpos dos vietnamitas queimados pelo napalm e tudo participa da indústria do horror. 
É disso que participa a máscara fingida da atriz militante que se sobrepõe à máscara 
assumida da atriz fotógrafa. Ela é, em simultâneo, objeto da fotografia e sujeito fotógrafo, 
é simultaneamente sujeito e objeto, é, em acumulação, potência imperialista e vítima do 
imperialismo, é, ao mesmo tempo, representação e representado, ato e potência, vítima e 
algoz, é uma mascarada de papéis que a fotografia mostra e a legenda esconde: “Jane Fon-
da fala com os vietnamitas”. Como pode alguém falar com a boca cerrada? O que diz que 
a imagem não mostra? O que ouve e que a imagem não mostra? A imagem só mostra, só 
pode mostrar o ato paralisado, mumificado pela máquina fotográfica. Quem é o alguém 
debaixo do capacete? E o outro alguém que olha aterrorizado? A imagem não diz porque 
a imagem só quer dizer que a vedeta se tornou humana e se humanizou ao despir a ma-
quilhagem, ao encenar uma piedade humana, ao visitar o palco de todas as encenações, 
onde a ficção se realiza, mais que em Hollywood. A imagem da ficção é a imagem do 
confronto entre o conhecido e reconhecido — a vedeta — e o desconhecido — o alguém 
escondido. A imagem, ancorada no conhecido, quer encontrar uma comunidade conhe-
cida e reconhecida, onde encontra a legitimação ideológica e a quem quer apresentar o 
desconhecido, o alguém que está prestes a ser revelado, conhecido e reconhecido. Através 
da imagem, a fotografia domestica o desconhecido, integra-o e protege o espetador do 
medo do outro alguém. A vedeta garante-nos um seguro convívio, civilizado e normaliza-
do pelos media, faz-nos participar do universo alargado da indústria do medo. 

* * *

A imagem não tem, por natureza, autonomia em relação ao seu criador e ao seu destina-
tário. Ela é o produto de uma intenção frustrada de comunicar, só pode existir enquan-
to coisa em si ligada àquilo que lhe deu origem (a criação) e não tem qualquer relação 
de proximidade com o seu objeto: não duplica, não substitui, é uma coisa como outra 
qualquer no mundo. A imagem não diz o que quer dizer nem diz o que não quer dizer, a 
imagem não fala, não diz, é muda. Não provoca qualquer efeito de perceção (semelhan-
ça, dissemelhança) ou de sensação (o que vê, como vê), é o recetáculo de tudo o que lá se 
quiser depositar. A imagem é criação mental, é exteriorização de estruturas pré existentes 
e sua arrumação em estruturas recriadas fora da mente, a que é dada oportunidade de se 
expressar artística ou tecnicamente, com ou sem intervenção mecânica. Como natureza 
não autónoma, ela tende a ser incluída numa massa mais geral de elementos de significa-
ção que se constituem como linguagem. Assim, é possível referenciar a imagem por assi-
milação com outras configurações de imagem (escrita, volume, cor), compreendendo um 
universo de manifestações do ímpeto inicial de exteriorização da imagem. Porém, nenhu-
ma imagem substitui outra, são o produto do momento inicial de figuração do processo 
mental que lhes deu origem. A imagem não é reflexo nem representação de nada. Ela não 
repete o que existe nem retoma nada sob outra aparência. Ela é pura criação mental sem 
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origem em nada existente, nasce de manifestação de pensamento que origina uma sua 
tradução: imagem e discurso igualam-se na manifestação desse pensamento. Esse pensa-
mento é organizado e toma as vestes da imagem, com ela esgotando o primeiro propósito 
do pensamento: existir. Outra imagem que retenha elementos da primeira é ainda uma 
imagem, a mesma imagem, não sendo possível existir mais que uma imagem, assim como 
não é possível existir mais que uma mente. Toda a imagem se preenche de mais ou menos 
elementos, não sendo possível adicionar ou subtrair outros com qualquer modificação: 
será sempre a mesma imagem. 

* * *

As questões que o filme coloca em relação à fotografia são duplamente falsas. Primeiro, 
coloca a questão de uma fotografia verdadeira falsificar uma situação. Teríamos que con-
siderar como verdadeiras as fotografias, isto é, como verdadeiras as criações de imagem. 
Ora, como vimos antes, a imagem não se rege por critérios de verdade ou falsidade mas 
por critérios de criação: toda a criação, porque oriunda da mente, é intrinsecamente 
verdadeira. Outra origem da falsidade da imagem seria a encenação que se reconhece 
na fotografia, como vimos anteriormente. Ora, essa encenação é exterior à imagem, é, 
digamos, do domínio do teatro, em que a duplicação dos personagens e das situações é a 
sua natureza mesma. Não estamos, portanto, perante uma falsificação da imagem, mas 
perante uma falsificação da realidade. Poderíamos ainda objetar que a imagem se presta 
a isso porque se trata de uma paralisação da ação num momento exato. Bom, seríamos 
tentados a aduzir que a escrita procede da mesma maneira e não é objeto de tal acusação. 
Segundo, coloca a questão de manipulação da imagem pela escrita, através do comentá-
rio ou legenda que acompanha a publicação da fotografia. Coloca a questão falsamente 
ao não entender que se trata então de dois autores ou até mais, se considerarmos que, 
além do fotógrafo e do redator, ainda podemos considerar o editor. Ora, a imagem não se 
deixa manipular nem é manipulável pela escrita ou por qualquer meio. A imagem, como 
afirmámos anteriormente, não se altera por qualquer elemento que se acrescente ou se 
subtraia. A imagem é um todo inexpugnável e a ela se colam todos os discursos, manipu-
lações e usos. Tal não faz dela vítima de nada nem de ninguém, já que a sua natureza é a 
sua matriz. Pretender que aquilo que a imagem mostra é a imagem é um erro cometido 
pelo filme, tanto mais gravoso porquanto o objetivo do filme é denunciar o uso e o abuso 
da imagem. O outro equívoco da pretensa manipulação da imagem é pretender que há 
bons e maus usos da manipulação, como se a imagem fosse moldável aos utilizadores ex-
ternos. Só o seu criador pode decidir conscientemente o que é a imagem e por que a cria. 
A sua truncagem, manipulação, ocultação, destruição não fazem desaparecer a imagem, 
porque ela é, e assim permanecerá, uma criação mental. 

Estamos, pois, a caminho de definir a imagem como uma abstração mental que en-
contra a sua concretização, a sua natureza visual e auditiva em filme. Naquele que vimos 
trabalhando, a imagem visual e a imagem auditiva conflituam para criar uma terceira 
imagem, o puro pensamento imaginário da propaganda ou da anti-propaganda. O confli-
to do filme, manifestado pela carta aberta escrita e dita por dois cineastas a uma atriz, em 
que se pretende continuar o discurso anti-guerra pelo discurso anti-imagem e anti-som, 
é também o conflito da criação: como manipular a propaganda manipulando o discurso? 
O exemplo é clássico como manifestação do equívoco: pretender que a imagem auditiva 
controla a imagem visual. Ora, o risco que se corre com essa pretensão é aquele que fica 
patente no filme: são tantas as linhas de propaganda quantas as que se querem propor, 
mas nenhuma atinge melhor o objetivo do que outra e, seguramente, ainda haverá mais 
linhas por explorar. A propaganda apenas pode atuar sobre o sentido da imagem e, desse 
modo, desviar a atenção para uma parte do todo. Ora, a característica fundadora da ima-
gem é, como vimos, a sua unidade. Atuar sobre uma parte, o sentido, é não ter em conta 
que o todo é mais forte que a parte e que esta é recuperável. No fim, a coesão da imagem 
visual e sonora é, ela própria, uma coerência em si, uma criação.

Este texto segue a norma do
novo acordo ortográfico.



EM QUE É QUE ILUSTRAR PARA UM FILME 

DIFERE DE UM OUTRO TRABALHO?

É aplicar um flash a um sem-número de 
imagens que se movem durante bastante 
tempo em todas as direcções e a muitas 
velocidades.

EDGAR PÊRA É UM NOME-CHAVE DO 

CINEMA PORTUGUÊS. AUMENTA A PRES-

SÃO QUANDO SE TRABALHA PARA UM 

REALIZADOR FUNDAMENTAL, E QUANDO 

TEMOS FILME A ESTREAR EM FESTIVAIS 

INTERNACIONAIS DE PRIMEIRO PLANO?

A pressão nunca pode ser maior. Aqui, 
tive o privilégio de materializar, com este 
modesto rectângulo pintado trinta e tal anos 
depois, a longa admiração por um velho 
companheiro de bancos universitários, de 
todo alheios aos caminhos que cada um de 
nós foi criando até este encontro. Quando 
isto acontece, sabe-se que a vida às vezes 
bate tão certo que até assusta.

asceu em Lisboa, 1960. 
Artista plástico, poeta, 
crítico textual, revisor 
literário e secretário de 
gatos. Publica capas e 
ilustrações em livros e 
periódicos (Ler, Diário 
de Lisboa, Colóquio/

Letras, Prelo, Telhados de Vidro, A Ideia, 
Intervalo e Cão Celeste) desde 1986; edi-
tou folhetos com poemas nas edições
&etc, Frenesi, Averno e Alambique; expôs 
individualmente na Alliance Française de 
Lisboa, em 1987.

Comissariou, com João Paulo Cotrim, 
a exposição El alma de Almada, el impar — 
Obra Gráfica 1926-1931; é um dos editores 
responsáveis pela Obra Literária de José de 
Almada Negreiros, em publicação na Assí-
rio & Alvim.

Observatório
A palavra aos autores. Edição de trabalhos originais, e um
olhar sobre o estado das artes e do cinema na primeira pessoa.
A desafiar os convidados, um tema comum, a cinefilia.
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COLABORARAM EM NÚMEROS ANTERIORES
ALICE GEIRINHAS, ANA BISCAIA, 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

Luís Manuel Gaspar
Ilustrações à direita:
Páginas da edição Colóquio/Letras (1999)
de Litoral, de José Almada Negreiros.
A seguir, imagem do cartaz para a exposição
Luz Acesa nos Bastidores (2015).

---
HTTP://LUISMGASPAR.TUMBLR.COM
---

QUANTAS VEZES VISTE

OS CAMINHOS MAGNÉTYKOS?

Completo, até agora, três vezes, uma no 
cinema, duas no computador. Enquanto 
desenhava e pintava, foram sempre correndo 
imagens, à procura de rimas cromáticas e 
sonoras.

SE PUSERMOS DE LADO ESTE DESENHO, 

CENTRANDO-NOS NAQUILO QUE HABI-

TUALMENTE FAZES, QUE ÁREAS TÊM ES-

TADO NO TEU CENTRO DE INTERESSES?

O centro do meu trabalho é desde sempre a 
procura de imagens que sirvam a poesia: car-
tazes semi-secretos e nocturnos que entrem 
nos sonhos de quem passa e, ao acordar, os 
deixem sozinhos com o fulgor dos textos.

FAZER UM TRABALHO MUITO 

DIFERENTE AJUDA UM ARTISTA

A EVITAR O RISCO DE SE REPETIR?

Sim, Deo gratias!

V I S E U  a n t i q u a  e t  n o b i l i s s i m a
D O I S  F I L M E S  R E A L I Z A D O S  N O S  A N O S  3 0  D O  S É C U L O  X X

UMA CIDADE,
UMA DÉCADA,
DOIS FILMES.

2.ª edição disponível!
C I N E  C L U B E  D E  V I S E U  •  m u n i c i p i o  d e  v i s e u

c i n e m a t e c a  p o r t u g u e s a
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