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Editorial

ara abrir o apetite para o vistacurta 2020, que se avizinha, publica-
mos, neste Argumento 166, uma entrevista de Sílvia Vieira a Sol de 
Carvalho, um dos convidados especiais desta edição do nosso festi-
val, que propõe um olhar sobre uma certa África, a das ex-colónias 
portuguesas, contando ainda com a presença de cineastas como 
Margarida Cardoso e Billy Woodberry. Há também uma exposição 
e uma edição solidária a alargar este horizonte, mas, sobre isso e o 
muito mais que vos espera de 27 a 31 de Outubro, podem consultar 

o catálogo ou a página vistacurta.pt.
Por aqui, celebramos, além disso, outras histórias e outros agoras. Quando à nossa volta 

— e dentro de nós — tantos fogos nos roubam a atenção e o foco, é particularmente urgente 
lembrar a primeira razão e razão última por que estamos aqui e queremos continuar e temos 
que continuar. Assim, respondemos ao apelo da Federação Internacional de Cineclubes e 
publicámos o seu “Memorando dos Dias Correntes”, um suspiro de sobressalto e inquieta-
ção, mas também uma chamada solidária à resistência. E que melhor página para receber 
esta sede de todos os cineclubes do que o nosso Bilhete-Postal? Para não fugir ao espírito da 
rubrica, pedimos à Federação que pontuasse o texto com algumas notas acerca da sua histó-
ria e da sua missão, e é por lá que encontramos a referência à Carta de Tabor, também ela um 
memento importante, sobretudo no que diz respeito ao papel da formação de públicos e da 
criação de obras de arte de qualidade no caminho para um mundo mais justo e para a paz.

Temos pensado muito no imperativo de incluir camadas da população que, por uma razão 
ou por outra, estão alheadas do cinema. Os desafios são consideráveis e merecem todo o 
nosso interesse e dedicação. As novas formas de consumir conteúdo audiovisual são talvez a 
parte disso de que mais se tem falado, mas serão também, porventura, a mais fácil de abordar 
e a que menos exige de todos nós no processo de adaptação — a ponta do iceberg. Muitos 
agentes do nosso meio estão já a trabalhar nessa integração, e não são poucas as iniciativas 
pensadas de raiz num espaço virtual ou de alguma forma estendido para lá da sala de cinema. 
Mas só isso não chega para ir ao encontro, por exemplo, dos mais novos. A evolução ocorre a 
um nível muito mais profundo, e o nosso apego às nossas coisas belas é também ele belo, mas 
quiçá uma barreira. Seja como for, é o que temos. E, assim, acreditamos que uma Odisseia no 
Espaço escura e ininterrupta ainda é compatível com os quinze segundos de um TikTok que 
nem se vê até ao fim. Afinal, há tantas coisas que são belas desde o início dos tempos…

Um bom exemplo daquele sentido de momento presente é a nossa parceira Transit, que 
celebrou em 2019 dez anos de existência. Na edição especial daquele Outubro, Endika 
Rey falava das mudanças — reais ou hipotéticas — no confronto com os filmes, na análise 
que deles fazemos, tendo em conta que eles mesmos não param de mudar, que, como cita 
o autor, “a história do cinema é a contínua reescrita do ontem em função do que nos está 
a acontecer agora” (Santos Zunzunegui).

E neste canal entre o passado e o presente, temos ainda notícias da aventura prosopo-
peica de Edgar Pêra, no seu novíssimo Não Sou Nada — The Nothingness Club, rodado em 
condições surpreendentemente ideais. Mais uma entrevista a não perder do audacioso 
fofo, Eduardo Ego.

E, além de outras maravilhas, como as impressões sempre vivas de Maria João Madei-
ra — desta vez a propósito de uma transgressora dança a três —, contamos neste número 
com uma gravura de Dartagnan Zavalla, inspirada na informal “Trilogia dos Vivos”, de 
Roy Andersson. As muitas conversas e partilhas que conduziram a este resultado culmi-
naram num encontro transatlântico, que gravámos e decidimos publicar, inaugurando 
uma outra dimensão do Argumento: podem ver o vídeo online, com direito a espreitar 
esboços e provas, um miminho voyeurista a que nem sempre nos damos…

Mas, desde 1955, não somos todos voyeurs?
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Bilhete-Postal
Uma cartografia do movimento cineclubista.
Neste número do Argumento, a Federação Internacional 
de Cineclubes e o seu Memorando dos Dias Correntes, 
comentado por um dos representantes portugueses
da organização, Isa Catarina Mateus.

Nascida em 
1947, durante 
o Festival de 
Cannes, com 
o propósito de 
unir membros 
nacionais e 
transnacionais 
de cineclubes 
e federações 
nacionais em-
brionárias.

Preservando a 
memória dos 
povos salva-
guardamos o 
seu patrimó-
nio material 
(museologia 
de espaços e 
espólio).

São voluntários 
organizados 
que operam na 
construção de 
uma programa-
ção cultural de 
proximidade 
e na exibição 
pautada por 
apresentações 
e debates.

Publicações 
como cader-
nos, livros, 
boletins, que 
aliam inves-
tigadores e 
cineclubistas, 
têm mantido 
actual a Histó-
ria do Cineclu-
bismo.

Da Carta de 
Tabor (1987) 
surge o grande 
manifesto 
cineclubista 
sobre os Direi-
tos do Público, 
que continua a 
reger-nos.

Com o objec-
tivo de incluir, 
articular e 
difundir o 
estudo dos fil-
mes enquanto 
arte, cultura e 
desenvolvimen-
to social, assim 
como promover 
o encontro por 
meio de júris 
internacionais 
para entrega 
do Prémio Don 
Quijote em 
vários festivais 
ao redor do 
mundo.



A revista ARGUMENTO, do Cine Clube de Viseu, abriu em 2020 a sua 

primeira convocatória para apresentação de ensaios e críticas fílmicas, 

FUTUROS DO CINEMA. Com participação aberta a estudantes e académicos 

das escolas de cinema e comunicação de Portugal e Espanha, sem excluir 

pessoas pertencentes a outras áreas de conhecimento. 

Como parte deste olhar sobre os 

futuros do cinema, entrevistas a sete 

realizadores com menos de 35 ANOS, 

também a publicar no próximo número.  

Ver, ouvir, voltar a ver,
voltar a ouvir

de Ana Eliseu

Crítica à crítica de
cinema em Portugal

de Cátia Cardoso

O que será do Cinema depois do
streaming? Dinâmicas na oferta,

no consumo e na distribuição

de João Valentim

Paul Thomas Anderson
e Thom Yorke encantam

com filme sublime e hipnótico

de Pedro Barriga

Como estão os
realizadores a
preparar-se para
os anos 20? 

ENTREVISTAS

A PUBLICAR A PARTIR DO PRÓXIMO NÚMERO:

TRABALHOS A PUBLICAR ONLINE:

FUTUROS DO CINEMA
CRÍTICA, PÚBLICOS, SALAS DE CINEMA
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inha-me transformado num mágico 
amador porque adorava a magia. 
Sempre gostei de tudo o que exigis-

se solidão, como praticar truques, tocar cla-
rinete, ou escrever, dado que me impedia de 
lidar com outros seres humanos, de quem, 
por um motivo inexplicável, não gostava e 
em quem não confiava. É como se tivesse 
nascido geneticamente chato. Para todos os 
efeitos, foi um curto salto para um chato, 
desde sacar um coelho da cartola até perce-
ber que conseguia fazer batota nas cartas.”

PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE O CINÉFILO, AS NOSSAS SU-
GESTÕES 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.

ob a designação ‘Lições António 
Reis’, em Outubro de 2018, o De-
partamento de Cinema da Escola 

Superior de Teatro e Cinema organizou 
uma homenagem ao cineasta António Reis, 
professor desta Escola entre 1977 e 1991. 
Durante quatro tardes, tiveram lugar pro-
jecções e lições com o propósito de pensar 
como as obras e o ensino de António Reis 
foram atravessados por questões ‘perscru-
tadas’ e ‘convividas’ noutros domínios, 
nomeadamente na estética e na poesia.”

DESCASCO
AS IMAGENS
E ENTREGO-AS
NA BOCA
— LIÇÕES
ANTÓNIO REIS
---
VÁRIOS AUTORES
---
DOCUMENTA
208 PÁGS.
2020

S
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LIVROSdoTRIMESTRE

cinema é uma arte metafísica por 
excelência na medida em que per-
mite uma apreensão do espírito 

através da captação da matéria, da reali-
dade do mundo. Mas, o que é e onde se 
esconde esse espírito que o cinema permite 
revelar? Em primeiro lugar, trata-se de 
aceitar ‘que a verdade não é nunca aparen-
te’. Mas, ao mesmo tempo e inversamente, 
trata-se também de assumir que, contra-
riamente ao teatro, onde tudo é uma cons-
trução, ‘no cinema, no início tudo é real’.”

REFLEXÕES DE
UM CINEASTA
---
EUGÈNE GREEN
---
FUNDAÇÃO SERRALVES
328 PÁGS.
2020

O

arx e a sua obra não devem ser 
objecto de idolatria, mas de um 
trabalho sério e aberto. O marxis-

mo não é uma cura para o erro humano, 
mas dá-nos instrumentos para reconhecer-
mos e corrigirmos esses desvios. Pre-
cisamos de desenvolvimentos críticos e 
criativos que partam da obra de Marx para 
promover a explicação e a transformação 
do mundo em que vivemos, escapando ao 
idealismo do pensamento pós-moderno. O 
cinema tem contributos a dar e a receber.”

M

---
SÉRGIO DIAS BRANCO
---
PÁGINA A PÁGINA
182 PÁGS.
2020

O TRABALHO
DAS IMAGENS
— ESTUDOS
SOBRE CINEMA
E MARXISMO

---
JORGE VIEIRA
---
DOCUMENTA
216 PÁGS.
2020

chamada pirataria digital consti-
tui actualmente uma prática de-
senvolvida à escala global e de 

forma quotidiana. Contudo, apesar desta 
normalização, encontra-se envolta em ace-
sas discussões, sendo enquadrada como 
um comportamento desviante, ilegal e com 
impactos negativos nas indústrias assentes 
em direitos autorais. Este livro propõe 
uma interrogação crítica, encarando a pira-
taria como um importante meio informal 
de mediação e circulação de cultura.”

ENSAIO SOBRE
PIRATARIA
DIGITAL

A
proposta fundamental deste livro
é a de que a crítica de cinema é
uma conversa entre nós e os 

filmes, entre nós sobre os filmes. Não é fácil 
ver e escutar atentamente, mas conversar é 
um meio que nos apela e conduz a fazê-
-lo. As palavras que se seguem não foram 
escritas para serem definitivas. Compõem 
apontamentos aos quais se pode regressar 
depois do encontro ou reencontro com cada 
um dos filmes. Lendo. Relendo. Gerando 
outras palavras e outros discursos.”

ESCRITA EM
MOVIMENTO — 
APONTAMENTOS 
CRÍTICOS SOBRE 
FILMES
---
SÉRGIO DIAS BRANCO
---
DOCUMENTA
176 PÁGS.
2020

A

T

A PROPÓSITO
DE NADA
---
WOODY ALLEN
---
EDIÇÕES 70
450 PÁGS.
2020

“ “

“ ““

CATHERINE DENEUVE E FRANÇOIS TRUFFAUT NAS RODAGENS DE A SEREIA DO MISSISSIPI (1969)



s imagens são o material de traba-
lho de Arthur Jafa; traficar ima-
gens, o seu ofício. Colecionador,

editor, pensador de e escritor sobre ima-
gens, Jafa constrói conhecimento e cons-
ciência ao reunir imagens — suas e alheias; 
em movimento e paradas; históricas e 
pessoais — empurrando-as tectonicamente 
umas contra as outras. Falando dos seus fil-
mes, à pergunta ‘Foi você que fez isto?’, Jafa 
poderia responder: ‘Não fiz; mas tu, nós 
fizemos e ainda fazemos todos os dias’.”

A

---
JOSEPH CONSTABLE
AMIRA GAD
---
FUNDAÇÃO SERRALVES
272 PÁGS. 2020

CATÁLOGO
ARTHUR JAFA — 
UMA SÉRIE DE 
PRESTAÇÕES
ABSOLUTAMENTE 
IMPROVÁVEIS,
PORÉM EXTRA-
ORDINÁRIAS

enhum filme nasce de geração 
espontânea. Esta evidência nem 
sempre é percetível, se considerar-

mos muita da teoria sobre cinema. Espe-
cialmente aquela que opta por interpretar 
os filmes de forma desligada do seu con-
texto material de produção, do correspon-
dente paradigma de criação artística. Com 
efeito, um filme é fruto de uma multiplici-
dade de esforços de vária ordem. Qualquer 
filme é passível de ser “decifrado”, através 
de uma qualquer chave de interpretação.”

N

---
MANUELA PENAFRIA
EDUARDO BAGGIO
ANDRÉ RUI GRAÇA
---
AIM 260 PÁGS. 2020
---
DOWNLOAD http://aim.
org.pt/aniki

ANIKI, VOL. 7,
N.º 2 — REVISTA
PORTUGUESA
DA IMAGEM EM
MOVIMENTO

odos os ensaios reunidos neste 
livro procuram, cada um à sua ma-
neira e em diálogo com os objectos 

fílmicos considerados mais relevantes 
para o efeito, abordar o film noir não 
apenas como um modo possível de filmar 
o mundo, mas como uma tentativa de 
compreender a natureza visível do mundo. 
O film noir, mais do que qualquer outro 
género cinematográfico, reinventa o ques-
tionamento ontológico da superfície e da 
cultura da (produção da) imagem.”

ESPELHOS DO 
FILM NOIR

T

---
VÁRIOS AUTORES
---
DOCUMENTA
160 PÁGS.
2019

uando falamos de património cul-
tural, pensamos em coisas do pas-
sado, perdidas num canto da me-  

mória colectiva. O património cultural é um 
tema do presente, apela a todos e projecta-
-se no futuro. Testemunha valores, crenças 
e saberes em contínua evolução. Envolve 
memória histórica e criação contemporâ-
nea: o que é material e construído, o que é 
imaterial (tradições e vivências), a natureza 
e as paisagens, as áreas urbanas e os jardins 
históricos, as ciências e tecnologias.”

PATRIMÓNIO
CULTURAL —
REALIDADE
VIVA
---
GUILHERME
D'OLIVEIRA
MARTINS
---
FUNDAÇÃO FRANCISCO 
MANUEL DOS SANTOS
128 PÁGS.
2020

Q
tipo de abordagem que se faz da 
imagem depende do campo no seio 
do qual se decide a sua observação: 

científico para os matemáticos e os infor-
máticos, estético para os filósofos ou os 
teóricos de arte, histórico ou sociológico 
se interessa a sua evolução ou os seus usos, 
psicológico ou metapsicológico quando 
diz respeito a fenómenos psíquicos de 
representação ou de receção, mediológico 
se se examina a evolução e o impacto dos 
diferentes suportes, e assim por diante.”

A IMAGEM
E OS SIGNOS

O

---
MARTINE JOLY
---
EDIÇÕES 70
208 PÁGS.
2019

CONTOS
VOLANTES —
CADERNOS
DE TEATRO
ACERT #4
---
POMPEU JOSÉ
---
ACERT (ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E RECREATIVA 
DE TONDELA)
52 PÁGS.
2019

m lugar vazio, mas que podia ser 
de reunião, uma lona inerte e um 
conjunto de estacas, uma compa-

nhia teatral que também era ambulante. Os 
Contos Volantes nasceram assim, levando a 
aldeias e lugares o teatro que começava por 
erguer o seu palco antes de se construir em 
texto, falas, personagens e interacção com 
o público. A partir de textos recolhidos por 
José Leite de Vasconcelos na sua Etno-
grafia Portuguesa, este espectáculo cruzou 
histórias, lendas e lenga-lengas.”

U

ulião Sarmento é fotógrafo há mais 
de quarenta anos. Desde cedo, o 
seu controlo técnico e lírico do 

meio permitiram-lhe desenvolver um estilo 
pessoal. As suas fotografias cobrem um va-
riado espetro de interesses: pessoas, rostos, 
ajuntamentos, viagens, animais carros, luz. 
Criado ao longo de dois anos, Café Bissau 
é a grande tour de force dos seus arquivos: 
imagens cruas, espontâneas, infundidas do 
zeitgeist, convivem com trabalhos de cons-
trução cuidada nesta bela edição.”

CAFÉ
BISSAU
---
JULIÃO SARMENTO
---
PIERRE VON KLEIST 
EDITIONS
122 PÁGS.
2020

J

e Faca e Alguidar foi o primeiro 
espectáculo do Trigo Limpo a ser 
construído, estreado e apresenta-

do no Novo Ciclo ACERT. A partir de 
textos de Santos Fernando, marcados pelo 
humor negro e por uma inteligência atenta 
ao mundo, criou-se um texto a que actores 
e cenografia deram vida e onde o público 
pôde reconhecer ecos sociais, culturais e 
políticos do seu universo quotidiano. Mais 
de duas décadas passadas, De Faca e Al-
guidar não perdeu esta actualidade.”

DE FACA &
ALGUIDAR —
CADERNOS
DE TEATRO
ACERT #5

D

---
JOSÉ RUI MARTINS
---
ACERT (ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E RECREATIVA 
DE TONDELA)
96 PÁGS.
2019

TRILOGIA DO 
BELO — ENCON-
TROS DE FILOSO-
FIA E LITERATURA 
NOS 50 ANOS DE 
VIDA LITERÁRIA 
DE MÁRIO
CLÁUDIO
---
MARIA CELESTE NATÁRIO
JOSÉ VIEIRA (ORG.)
---
D. QUIXOTE
240 PÁGS. 2020

eunimos aqui um conjunto de en-
saios de académicos, professores, 
críticos literários e investigadores 

que têm dedicado parte do seu trabalho 
à análise e reflexão da obra de Mário 
Cláudio. O diálogo entre a literatura, a 
filosofia e o pensamento, a interseção entre 
diversos campos artísticos como a pintura, 
a banda desenhada, o cinema, a teologia 
e a música, por exemplo, serviram para 
demonstrar o alcance, o dinamismo e a 
plasticidade da obra de Mário Cláudio.”

R
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partir de 1936, o Ci-
nema Ambulante do 
Secretariado Nacional 
da Propaganda (SPN)
percorreu as aldeias e 
vilas de Portugal para 
combater o comunis-
mo, promover o corpo- 

rativismo e as Casas do Povo. A sua criação, 
pelo director do SPN, António Ferro, resultou 
do alargamento ao país da experiência do 
Cinema do Povo, em Lisboa. Esta primeira 
iniciativa surgiu em 1935 para projectar filmes 
de propaganda em sindicatos, quartéis, esco-
las e bairros populares. No Verão, encheu de 
gente as maiores praças da “cidade branca”.

A revolução de Maio (1937), filme de pro-
paganda assumida do regime, que ficciona a 
adesão de César Valente, comunista, à mística 
criada em torno de Salazar e à obra do Estado 
Novo, foi a longa-metragem de redenção pri-
vilegiada pelo Cinema Ambulante. Mostrada 
centenas de vezes, explicada nas sessões de 
doutrinação que antecediam a apresentação 
e eram feitas pelos chefes da recém-criada 
Legião Portuguesa, pelos dirigentes da União 
Nacional, professores, padres ou respon-
sáveis pelas então também novas Casas do 
Povo, projectou, no país rural e analfabeto, 
a imagem que o Estado Novo arquitectou de 

A

si. De tal modo que, quando, a 6 de Junho de 
1937, estreou no Tivoli de Lisboa, numa sessão 
solenizada pela presença de Salazar, já o filme 
fôra mostrado, dezenas de vezes, em sítios 
recônditos, onde não chegava a electricidade, 
mas onde, por caminhos difíceis, chegava o 
Cinema do SPN. 

Ao camião que iniciou a itinerância em 
1936, após o começo da Guerra Civil em 
Espanha, e que a partir de 1937 praticamente 
não folgou, juntou-se outro no ano seguinte. 
Percorriam as estradas mais difíceis para 
chegar aos locais mais distantes onde eram 
aguardados com expectativa por homens, mu-
lheres e crianças, e que, nas décadas de trinta 
e quarenta, nunca tinham assistido a uma 
projecção de cinema ou ao cinema sonoro, 
então novidade. 

A experiência chegou a traduzir-se em 
choque e fuga, quando o som dos discos que 
animavam as projecções, em que, ao início, se 
mostravam ainda películas mudas, se elevava 
na aparelhagem. A curiosidade popular 
acabava por ganhar, porém. Cautelosos, os 
camponeses promovidos à condição de es-
pectadores voltavam para reunir-se frente ao 
ecrã. Neste, animavam-se os líderes da nação, 
Carmona e Salazar, ditadores mostrados 
como heróis. O país — que os camponeses 
não conheciam e por onde não viajavam, iso-

lados como viviam nas aldeias 
que o regime queria preservar 
como paradigma de vida sã e 
essência da portugalidade —, 
supostamente desenvolvia-se 
como nunca. Este outro prodí-
gio, o das imagens que mexiam, 
mostrava isso mesmo. Na tela, 
era Portugal que se animava. 
Nunca os camponeses e operá-
rios tinham visto algo assim. Era 
o “mundo português” que lhes 
chegava, trazido pelo veículo, 
ambulante, de assombros. Era 
uma linguagem nova que se insi-
nuava, trazendo novos pensa-
mentos, enquanto se distraiam. 

A novidade nivelava todos enquanto homens 
e mulheres do regime lhes explicavam de que 
tratavam as fitas. Viva Portugal. E mais vivas, 
a Carmona e Salazar. Um regime capaz de 
criar e lhes trazer imagens animadas e tecno-
logia moderna parecia estar a revolucionar o 
país. O serão era de festa, alongando-se ma-
drugada dentro. Amanhã seria, depois, novo 
dia de trabalho árduo. Naqueles instantes, po-
rém, eram ganhos pelos milagres do cinema 
— e, por via deste, do regime —, assombrados 
pelo horror ao comunismo.

O Cinema do Povo, progressivamente 
designado como Cinema Ambulante do SPN/

SNI, internalizou a “política do Espírito”. A 
sua existência, em dois ciclos — ascensão até 
1947 e queda a partir daí —, internaliza os 
ciclos de influência e poder de António Ferro 
junto de Salazar. O desfecho da guerra, com 
o afastamento subsequente da maioria dos 
artistas, é o início do fim da “política do Es-
pírito” que, ao longo de mais de uma década, 
articulou vários dispositivos culturais que 
promoveram o revisionismo histórico e for-
jaram uma portugalidade assente na ordem, 
projectando os valores que o SPN idealizou, 
supostamente corporizados por Salazar. 

Os recursos para criar estes dispositivos 
não foram grandes. Porém, atendendo à 
situação económica do país, é notável o modo 
como Ferro conseguiu convencer o Presiden-
te do Conselho, a quem o SPN/SNI estava 
subordinado directamente, a investir na 
implementação de uma “política do Espírito”, 
sem a qual uma bem-sucedida “política da 
matéria” não bastaria pois era a primeira que 
tinha a capacidade de projectar a nação.

Na área do cinema, um primeiro período 
corresponde à fase de afirmação ideológi-
ca, em que o SPN foi produtor de filmes de 
propaganda, passando-se, no segundo tempo, 
à fase de orientação ideológica, em que, so-
bretudo com a criação do Fundo do Cinema, 
o Secretariado determina ideologicamente a 
produção. 

No que se refere à programação do Cinema 
do SPN/SNI, a cargo de Manuel Félix Ribeiro, 

8LIVROS DO TRIMESTRE

CINEMA DO POVO:
A PROJECÇÃO DA
POLÍTICA DO ESPÍRITO

Maria do Carmo Piçarra

Salazar e Lopes Ribeiro na estreia de A revolução de Maio.
©Arquivo Nacional Torre do Tombo

EXCERTO



povo, as bibliotecas ambulantes, as missões 
culturais que entre 1936-1945 levaram Alegria 
— Distracção — Ensinamento — Cultura a 
2640 cidades, vilas e aldeias de Portugal e a 
4.000.000 de Portugueses!”.

Embora o balanço feito seja apenas até 
1945 — a acção do Cinema do SPN/SNI 
perdurará até 1955 —, a mensagem do cartaz 
alinha-se com a do discurso que Ferro fez 
quando lançou o Cinema do Povo, em 12 de 
Fevereiro de 1935, no Sindicato Nacional dos 
Caixeiros, em Lisboa:

Na boca dos profissionais da política, dos 
tiranos da liberdade, dos democratas autoritá-
rios, de capa e espada, a palavra povo nunca foi 
uma palavra de amor mas uma palavra de ódio, 
uma rancorosa imagem de comício. Eles nunca 
pensaram no povo como uma realidade absorven-
te, dramática, à qual era necessário atender, hora 
a hora, minuto a minuto, não com frases feitas, 
demagógicas, empoladas, mas com factos, com 
sentimentos vivos, com ternura e compreensão.

Que fez pelo povo, em tanto anos de Governo, 
a maioria desses falsos amigos do povo, traidores 
muitas vezes, das próprias ideias que apregoavam 
e defendiam? Nada ou quasi nada! A sua acção, 
em geral, a favor do povo resumia-se em dar 
ameaçadores e cavernosos vivas que correspon-
diam sempre a “morras” interiores! De quando 
em quando, é certo, fingiam que se interessavam 
pelo povo mas o resultado dessas comédias 
trágicas, por exemplo, foram os escandalosos 
“bairros económicos” da Ajuda e Arco do Cego, 
obras de Santa Engrácia, que só o Estado Novo 
completou com honestidade. Que fizeram eles, 
para continuar a exemplificar, para acabar com 
o analfabetismo, contra o qual se revoltam, como 
se não fosse o seu crime, como se fossemos nós os 
culpados? Que fizeram para educar o bom gosto 
do povo, para lhe dar, todas as semanas ou todos 
os meses, algumas horas de alegria e esquecimen-
to? Nada, outra vez nada! É que eles possuíam, 
por instinto, esta noção expressa, modelarmen-
te, por um jornalista francês: “Os demagogos 
dizem que querem instruir o povo. Se o povo fosse 
instruído, expulsá-los-ia. Com que autoridade 
andam, pois, agora, alguns destes senhores, numa 

se o primeiro período inclui uma fase experi-
mental — a do Cinema do Povo, em Lisboa, 
em que se articula a projecção de actualidades 
e documentários de propaganda do SPN com 
a de filmes de ficção alemães e norte-america-
nos — e uma fase de consolidação — em que 
o Cinema Móvel faz a projecção da ordem nas 
zonas recônditas e não electrificadas do país 
—, o segundo período é o da imposição de um 
modelo de programação em que os documen-
tários de propaganda do regime e a projecção 
das actualidades de propaganda do SPN/SNI, 
Jornal português e Imagens de Portugal, são 
mostrados com as comédias à portuguesa ou 
filmes regionais que apelam à identificação 
popular. Neste segundo período, na fase final, 
de estertor do Cinema Ambulante, as ficções 
são substituídas pelos filmes da campanha de 
alfabetização para adultos.

Quem dinamiza a produção de comédias é, 
paradoxalmente, o cineasta do regime, Antó-
nio Lopes Ribeiro, com quem Ferro escreveu 
o argumento de A revolução de Maio e que se 
impôs como produtor, através das Produções 
ALR. Simultaneamente, e enquanto se torna 
o “inventor” das comédias à portuguesa, 
Lopes Ribeiro procura influenciar Ferro e, 
através deste, Salazar, quanto à política de 
apoios para o cinema e a realização de acor-
dos cinematográficos com o Brasil e Espanha, 
cujo mercado pode abrir novas perspectivas 
de rentabilidade para o cinema português. 

Se Ferro vai integrando as ideias de Lopes 
Ribeiro para definir as bases da política para 
o cinema — e que só em 1948 é lançada com 
a lei que cria o Fundo do Cinema e a Cinema-
teca Nacional —, comprometido como está 
com o Estado Novo e a sua ordem, não deixa 
de clamar por um cinema de vocação mais 
documental, com menos anedotas e cantigas, 
inspirado na literatura e na história.

Um cartaz de 1945 fez o balanço da “po-
lítica do Espírito” para o povo. Sem ima-
gens, só com frases, afirmava que “O povo 
foi esquecido pelos partidos” mas não pelo 
Estado Novo “que levou a todos os recantos 
do país: os cinemas ambulantes, o teatro do 

ofensiva que pede imediata contra-ofensiva, 
fingindo-se preocupados com a cultura do povo? 
Eles desejam, efectivamente, cultivá-lo mas como 
quem cultiva uma horta, para rendimento pessoal.

[...] O Secretariado da Propaganda Nacio-
nal, inaugurando hoje esta série de espectáculos 
populares, sabe, perfeitamente, que as necessi-
dades espirituais das classes trabalhadoras que 
vai procurar satisfazer, se tornarão mais activas, 
mais exigentes. Mas essa responsabilidade 
não o assusta. O programa está desenhado e 
será cumprido com a boa vontade e optimismo 
de todos. Juntamente com os espectáculos de 
cinema, organizaremos, dentro de pouco tempo, 
representações de pequenas ou grandes peças, por 
grupos homogéneos, onde, simultaneamente, se 
vá educando o povo e os próprios artistas. Esses 
espectáculos populares, antecedidos de breves 
conferências doutrinárias, deixarão de se realizar 
nos grandes teatros de Lisboa, como fizemos no 
ano passado, para terem lugar nas salas modestas 
dos sindicatos, das juntas de freguesia, das socie-
dades recreativas. Os operários, os trabalhadores, 
em geral, quando chegam ao fim do dia, depois 
da sua fatigante labuta, dificilmente se deslocam 
das suas agremiações, ou dos seus bairros, que 
prolongam as suas próprias casas. O Secretariado 
Nacional da Propaganda, como já o disse num 
congresso realizado em Roma, “deixará assim 
de trazer o povo ao teatro para passar a trazer o 
teatro ao povo”.

Os espectáculos populares do SPN realizar-
-se-ão, no Inverno, nas grandes cidades. Mas 
quando a primavera surgir, a triunfal primavera 
portuguesa, que transforma as nossas paisagens 
em cenários vivamente pintados, o teatro ambu-
lante do SPN irá por essas estradas fora, levando, 
ao coração das províncias, às aldeias escondidas 
como segredos românticos, aos burgos altaneiros 
das serras, aos lenços floridos e ridentes das po-
voações do litoral, mancheias de alegria, imagens 
do mundo, flores da civilização e do espírito…

É muito? É pouco? Compete a vós julgá-lo. 
O que podemos dizer com certo orgulho, minhas 
senhoras e meus senhores — e aqui termino — é 
que estamos fazendo, pelo menos, o que nunca se 
fez em Portugal.

---
MARIA DO CARMO
PIÇARRA
---
OSPÁSSAROS
432 PÁGS.
2020

PROJECTAR
A ORDEM —
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À janela na rua
Meshchanskaya

Na Retina, por Maria João Madeira

Liudmila Semienova à janela

um mundo distante, 
mais distante que o 
mundo distante em que 
as pessoas se moviam 
sem se obrigarem a dis-
tanciamento, o russo 
Abram Room (1894-
1976) fazia filmes

nos estúdios de cinema estatais soviéticos. 
Filmava desde meados desses anos 20 do 
século XX que nessa como por outras ban-
das eram de efervescência artística. Tinha 
formação em neuropsicologia, enfileirou no 
Exército Vermelho, aproximara-se do teatro 
antes do cinema, era vanguardista, realizou 
uma vintena de filmes até ao início da déca-
da de 70 (“Um Homem antes do seu Tempo”, 
título do último), tendo conhecido o estertor 
da Rússia Czarista, a Revolução de 1917, o 
degelo da política estalinista da era Krush-
chev, os inícios da de Brejnev. Foi fulgurante 
nos anos 1920/40. 

Nesses outros anos 20 em que os espec-
tadores soviéticos descobriam o cinema 
alemão e americano, e se rendiam a Chaplin 
e Keaton, era uma das cinco figuras de proa 
da nova geração de cineastas ao lado de 
Eisenstein, Kuleshov, Pudovkin e Vertov, no-
mes hoje mais familiares que o seu. Em 1927, 
quando o cinema começava a ser falado nou-
tros pontos do globo, estreou Tretya Mesh-
chanskaya/“Terceira Rua Meshchanskaya”. 
Rodado no Verão do ano anterior e am-
bientado na terceira das quatro ruas Mesh-
chanskaya de Moscovo, de que se vêem dois 
únicos planos, no início e no fim do filme. 
Um terceto improvável para Nikolai Batalov, 
Liudmila Semienova e Vladimir Fogel, ou 
Kolia, o marido construtor, Liuda, a mulher, 
Volodia, o amigo tipógrafo, composto como 
um filme de câmara numa cave marcada pelo 
número três, de fugas esvoaçantes pelas ruas 
buliçosas da cidade.  

Foi na mesma data de Outubro de Eisens-
tein ou “A Rapariga da Mala de Chapéus”, 
“Moscovo em Outubro” de Barnet. O ano do 
10.º aniversário da Revolução foi de resto 
fértil em longas-metragens na URSS, onde 
o Formalismo começava a ser duramente 
atacado. Room, que havia de ser adjecti-
vado “formalista” pela censura nos anos 
1930, apostada em promover o “realismo 
conformista”, lança-se pois numa história 
de amor a três filmada na cave exígua que as 
três personagens coabitam (construída em 
estúdio, paredes amovíveis para as luzes e a 
câmara), e em exteriores da cidade (do cimo 
do Instituto Lenine e do Teatro Bolshoi, nas 

ruas e praças, em vistas áreas). O contacto 
faz-se ao nível raso do passeio para onde dá 
a única janela da cave, um pouco como a 
janela rasgada para os pés dos transeuntes 
do sapateiro Júlio nos lisboetas anos 1960 
dos Verdes Anos de Rocha. A janela da cave 
da rua Meshchanskaya é rectangular vertical, 
tem uma cortina leve, e por vezes também 
mostra passos, mas em ligeiro contra-picado 
e sempre vagos, cerrados, meros vislumbres. 
Quem se senta em frente a ela é Liuda, me-
lancólica ou enfastiada ou resoluta, e o filme 
é uma história de Moscovo. 

Na época, a cidade enfrentava problemas 
de habitação, o alojamento era regulado 
para a população trabalhadora. A liberdade 
de costumes, a emancipação da mulher e o 
direito ao aborto não eram vistos com bons 
olhos pelo crivo estalinista, que apertava. 
Ora as questões, apartadas da luta das mas-
sas e dos heróis revolucionários (num dos 
intertítulos ficamos mesmo a saber que Kolia 
declina participar numa reunião do Partido), 
estão no fulcro temático do filme, a partir 
do argumento do crítico e escritor Viktor 
Shklovsky, um dos expoentes do Formalis-
mo russo. Tem-se notado, e não é de some-
nos, que por aqui também passa a poesia de 
Maiakovski ou o reflexo de um poema de 
Aleksandr Blok no intertítulo que inscre-
ve a domesticidade que se instala no trio a 
despeito do isolamento de Liuda, “E todas as 
noites...” Ela senta-se à janela, noutro verso 
de A Desconhecida. 

N

O atrevimento da abordagem, em que 
uma mulher organiza a vivência de um mé-
nage-à-trois até se desgostar em definitivo da 
atitude dos dois homens quando engravida, 
abandonando-os para ir viver a sua vida, não 
podia cair bem e não caiu. Seria politicamen-
te descabido, era decerto ousado. Tanto que 
o título de trabalho ficou-se por isso mes-
mo, Liubov’ vtroem (amor triplo) era demais. 
Internacionalmente, ficaria conhecido como 
Bed and Sofa... mas além da cama e do sofá 
há uma cadeira de baloiço, e os três adereços 
de mobília têm ocupação rotativa contrarian-
do a linearidade de sentido para que o título 
inglês aponta. 

Sendo simples “de contar” como um enre-
do triangular, é um filme de rara densidade, 
em que cada plano, cada elemento em cada 
plano e cada gesto em cada plano têm a 
posição que cumprem e são admiravelmente 
cumpridos na sua disposição, pela câmara, 
pelos actores, os três tão diferentes e tão 
justos nas personagens a que dão nome com 
os seus próprios diminutivos. É na espécie 
de nota de intenções escrita por Room em 
1925 que se encontram as palavras que mais 
rente ficam do toque de graça de “Terceira 
Rua Meshchanskaya”: “um filme em que a 
totalidade do material não está dispersa e 
fragmentada [como em filmes anteriores de 
grande escala], mas comprimida, condensa-
da e concentrada, e no qual tudo se arrisca 
na representação e na maximização da 
inventividade do argumentista, do realizador 
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«O atrevimento da abordagem, em que uma mulher organiza a 
vivência de um ménage-à-trois até se desgostar em definitivo 
da atitude dos dois homens quando engravida, abandonando-
-os para ir viver a sua vida, não podia cair bem e não caiu.»

e do operador de câmara. O slogan de um 
filme deste tipo é: economia estética.”  

“Terceira Rua Meshchanskaya” convoca 
amiúde paralelos com o também fabuloso 
Design for Living de Lubistch (1933), mas onde 
a ligeireza da comédia fazia brilhar os movi-
mentos de arremesso entre Miriam Hopkins, 
Gary Cooper e Fredric March combinados 
num pacto de não sexo, este Room anterior 
desenha um drama naturalista com sexo, 
de sentido de humor sensível, e destaca a 
força de uma personagem, a da mulher de 
grandes olhos claros, cabelo escuro curto, 
sentimentos à flor da pele, ideias firmes. A 
personagem de Liuda é deveras complexa, 
e se é marcada pela passividade da atitude 
da mulher remetida ao espaço da casa, à 
feitura de compota, ao cerzir de camisas, é 
ela quem põe os pontos nos is nos momentos 
decisivos: decreta a permanência do amigo 
que habita o sofá tornado amante durante 
uma ausência do marido; encharcada numa 
noite de chuva, decreta o regresso do marido 
a casa oferecendo-lhe o sofá; decreta o 
desfecho em que se afasta de Moscovo no 
movimento inverso ao que traz Volodia de 
comboio na abertura, deixando-os como o 
par daquela rua lá deles.  

Os pormenores não vêm agora ao caso, 
mas tem-se observado que a personagem 
está desligada de qualquer vínculo do siste-
ma soviético vigente e é por conseguinte a 
mais livre. Na despedida do porteiro, a fala 
de Liuda diz tudo no intertítulo: “Não há 
problema. Eu arranjo trabalho. Eu sobrevi-
vo.” Já a réplica deles, reflectidos num espe-
lho próximo da parede em que ela deixou a 
moldura vazia da sua fotografia uns planos 
volvidos é conclusiva, “Kolia, parece que tu 
e eu somos uns canalhas”.   

No curso do filme, Liuda põe-se à janela 
de casa, o seu espaço com vista para lugar 
nenhum, separada da camaradagem entre o 
viril Kolia e o dínamo Volodia, no crescen-
do da tensão que se instala na dança entre a 
cama, o sofá, a cadeira de baloiço, o biombo 
que vai marcando os territórios daqueles 
poucos metros quadrados. É também o 
lugar à janela que Liuda procura no passeio 
de avião, antes de uma ida ao cinema, com 
Volodia; é à janela da sala de espera da 
clínica a que vai para abortar que é filmada 
na margem desse plano geral em raccord 
com o contra-campo (crianças pequenas em 
grande plano) que a leva a partir; é emol-
durada numa janela de comboio que nos 
despedimos dela, desta feita no movimento 
da viagem. Para trás fica a pressão da casa, 

a energia da cidade de travellings fluidos e 
panorâmicas esplendorosas, e uma sequên-
cia de planos que dizem tudo do turbilhão 
emocional de Liuda quando ela morde a 
mão assente no varão de ferro da cama de 
brancos lençóis na manhã da primeira noite 
com Volodia. 

Na URSS como nos Estados Unidos e na 
Europa, o filme teve problemas com a censu-
ra, a carga sexual refreava a estreia, proibição 
que alguns cineclubes contornaram. Os anos 
70 redescobriram-no, hoje é tido como um tí-
tulo fundamental do cinema mudo soviético, 
escalpelizado em estudos académicos e afins 
(que nos permitem por exemplo ter uma ideia 
da gama e do grau de subtilezas, irremedia-
velmente perdidos na tradução). Não sendo 
extraordinariamente divulgado, não tem sido 
invisível. Por volta de Maio, quando “todos” 
estávamos em casa, com o silêncio que caíra 
como um manto estranhamente copioso e 
nos entrava pelas janelas com um consolador 
sentido de comunidade, as iniciativas de par-
tilha aproximaram-nos em ecrãs domésticos. 
Numa em que participei e segui, promovida 
pelos Encontros Cinematográficos e o Jornal 
do Fundão, Tretya Meshchanskaya circulou 
por escolha da Rita Azevedo Gomes, que 
tomaria alguns dos planos de Room com 
Liudmila Semienova para um o Ah! das coisas 
fabricado para uma sala de projecção virtual. 
Aconteceu-me ficar com este filme, à janela 
na rua Meshchanskaya. 

11ARGUMENTO N166 BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU
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nosso repórter Eduar-
do Ego deslocou-se até 
às novas instalações 
do Neurolab, situado 
de novo em Lisboa e 
encontrou Edgar Pêra, 
visivelmente fatigado, 
no meio de ciclópicas 

mudanças. A seu lado, Ana Soares e 
Cláudio Vasques, habituais colaboradores. 
Mesmo no meio do Kaos, montavam frene-
ticamente as imagens (e sons) da sua última 
ficção Não Sou Nada — The Nothingness 
Club, com o intuito de terminar o filme em 
tempo record. 
[Jovial] Como correram as gravações? 
[Franzindo a testa] O som ficou muito bem 
gravado pelo seu director Pedro Marinho, 
se é dessas gravações que fala... 
Peço perdão, como correram as filmagens? 
Foi uma trepidante kino-aventura krypto-
-galopante. Por uma lado foi uma cine-jor-
nada intensa, extenuante, com rodagens de 
catorze a dezasseis horas; por outro lado, 
foi a mais gratificante experiência fílmyka 
que alguma vez tive, graças a uma equipa 
extraordinária, que seguiu  a visão, que 
tive há muito, de um universo populado de 
heterónimos do Mestre.  
Pelo que sei, não é fácil entender o que pre-
tende, quando estão a filmar... 
Está muito bem informado, meu caro Ego. 
Realmente, à excepção destes momentos 
extraordinários, em que tenho uma equipa 
de mais de duas dezenas de pessoas à minha 
disposição, costumo filmar sem ter de me 

explicar. Já me aconteceu filmar com os 
actores sem ninguém atrás da câmara. Mas 
se formos a ver, neste século apenas conse-
gui duas vezes obter apoio para filmar uma 
longa-metragem, esta foi a terceira vez que 
pude concretizar os meus projectos em con-
dições “normais”. Sou um HomemKâma-
ra-Sniper na esmagadora maioria do tempo. 
Filmar com tantas pessoas é uma verdadei-
ra excepção. Agora, nestas rodagens benfa-
zejas, ao contrário de em O Barão e Cami-
nhos Magnétykos, não esteve presente o meu 
amigo tradutor de periano para português 
corrente, Rodrigo Areias — cujo espírito, no 
entanto, se manifestou quotidianamente. 
[Heinleiniano] Sentiu-se um “estranho numa 
terra estranha”? 
[Sorriso cúmplice] Não. De todo. Éramos 
uma grande família, até tínhamos uma 
ovelha “negra” [sonora gargalhada], como é 
habitual em todas as famílias.  
[Kusko] Pode-nos dizer quem foi essa ovelha? 
Penso que não trabalha numa revista kor-de-
-roza, pois não? 
Peço desculpa, foi um ataque
de sensacionalite... 
Bom, bom... Foi um autêntico curso para 
todos nós. Em todas, mas todas as áreas, 
senti o apoio e dedicação de todos, mesmo 
quando faziam exactamente o contrário do 
que pretendia [sorriso matreiro], como era o 
caso do Tiago à câmara e do Miguel Borges 
na aktuação. No caso do Miguel, quando ele 
começava a fazer exactamente como eu lhe 
tinha dito, era eu que lhe pedia para sabotar 
o plano. Preciso do inesperado para criar.  

Mas os seus colaboradores raramente sa-
bem o que está a pensar.  
Nem eu! [gargalhada de Ego] Como confiar na 
cristalização de um pensamento, quando há 
tanto que pode acontecer durante o plano 
que pode ser aproveitado como ideia? Um 
dia, ao fim de duas semanas de rodagem, 
um dos assistentes de realização, o João 
Niza, disse-me que eu era o realizador que 
ele conhecia que mais confiava na intuição. 
Demorei uma hora a responder-lhe: “sou o 
cineasta que mais desconfia da sua inteli-
gência, isso sim”. E é verdade: confio pouco 
na racionalização das minhas visões e con-
fio mais na minha intuição do que na minha 
inteligência, obedeço ao lema S. Tomense 
“ver para krer”. Nesse sentido fomos todos 
aprendendo a lidar com uma metodologia 
muito fora do habitual.  
Que é o habitual para si... 
Sim, eu sentia muitas vezes que me olhavam 
como um anormal, mas para mim todos os 
outros eram os anormais, e digo isto com 
muito carinho, porque toda, mas toda a 
equipa se preocupava com o mais ínfimo por-
menor, por isso pediam-me antecipadamente 
descrições detalhadas dos planos.  Mas como 
o meu caro Ego sabe, utilizo nas rodagens 
o “Método Sopa de Pedra”, em que começo 
com um cine-caldeirão cheio de Quase Nada, 
ao qual vou acrescentando kino-ingredientes 
de take para take, até que se cozinhe uma 
ideia nova e se obtenha um plano inimagina-
do (inimaginável previamente), que é o resul-
tado da combinação de diversos elementos 
inesperados, acumulados de take para take. 

O

«Foi a mais gratificante experiência fílmyka que 
alguma vez tive, graças a uma equipa extraordinária, 
que seguiu a visão, que tive há muito, de um universo 
populado de heterónimos do Mestre.»

Cine-cosmos,

por Edgar Pêra
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[Irónyko] A primeira take é para
os pardais, portanto? 
[Riso de aprovação] Nem sempre... Só gosto 
de dar uma ideia vaga do que pretendo aos 
actores e à equipa, porque já me arrependi 
de não ter filmado os ensaios, em que certos 
elementos espontâneos irrompem uma 
única vez e depois nunca mais reaparecem. 
Mais vale filmar os ensaios, mesmo que 
não estejamos preparados, nem a nível de 
movimento de câmara, foco, posição do 
Homem-Perche, etc., etc. A última vez que 
não filmei os ensaios arrependi-me amar-
gamente, mas isso foi durante rodagens em 
película, de O Barão. Desde que deixei de 
filmar em película, filmo quase tudo o que 
me aparece à frente, nem que seja para o 
making of.  
Por que é assim tão importante
registar tudo? 
Para não perder a espontaneidade. Estou 
habituado a filmar de rajada, com a minha 
própria câmara, sem me preocupar com a 
acção que vai acontecer, distância focal, 
com o corte de cabelo ou a posição da gra-
vata, se está comigo a equipa toda presente 
ou não, etc., etc. Agora, nestas filmagens, 
quando tenho uma equipa de várias dezenas 
de pessoas, isso significa que vão entrar em 
pânico milhares de vezes. Enfim, eles sa-
bem mais que ninguém o Kaos que eu levo 
para todo o lado... 
Mas depois como lida o seu supervisor de 
montagem (o Ynspector Tornikete) com o 
resultado de toda essa intuição? 
Na primeira fase de montagem? O Tornikete 

amaldiçoa o realizador por ser tão temerá-
rio e impulsivo.  
É um choque deprimente?  
Só às vezes. Ver o material é como abrir 
uma caixa de surpresas, sobretudo porque 
existem imensos pormenores que já não 
me lembrava que tínhamos filmado, como 
improvisámos muito no fim de cada plano, 
criando cenas novas, em directo, tanto com 
os actores como com o Homem-Kâmara de 
serviço, Tiago, que se ia adaptando às direc-
ções que lhe dava em directo, ou também 
muitas vezes usava a sua intuição/experiên-
cia para reagir ao que estava a acontecer. 
Isso quer dizer que era tudo totalmente 
“free style”? 
Não. Havia um mapa-guião, que, apesar de 
moldado à realidade, foi seguido. E houve 
muita discussão prévia sobre a visão geral 
do filme, com os directores de cada área, 
mas todos tiveram imensa liberdade para 
decidir no momento. 
Isso não pode ser frustrante? 
Sim, se eu começar a acreditar que as pes-
soas lêem os meus pensamentos e vão fazer 
tudo, naquele momento preciso de improvi-
sação, de acordo com eles (sobretudo sem a 
presença do Neuro-Yntérprete Rodrigo). O 
Ricardo (Preto) gozava comigo porque eu 
às vezes barafustava com os elementos do 
Nothingness Gang por não estarem a fazer 
o que eu queria, apesar de eu nunca lhes ter 
dito o que queria antecipadamente. Fico à 
espera que seja óbvio para todos, e é eviden-
te que não sou telepata. Mas, mesmo assim, 
criam-se momentos de grande sincronicida-

de irrepetíveis, graças a este método.  
Esse Nothingness Gang consiste em quê? 
O nome Nothingness Gang foi sugerido 
pelo assistente de realização, o Ricardo 
(Super) Freitas. O Gang foi um grupo de 
duas dúzias de actores que nos acompa-
nharam durante as rodagens, interpretando 
uma imensidade de heterónimos — com 
diferentes roupas, barbas, bigodes e cabe-
los. Foram dirigidos pelo Nuno (Aktyva!) 
Preto, que foi bombardeado com as minhas 
alterações constantes. O Gang, com a sua 
jovialidade e inventividade, foi fundamental 
como factor de rejuvenescimento de todo o 
resto da equipa e dos actores. Tivemos um 
trio de actores em quase permanência, e 
depois uma panóplia de convidados de luxo. 
Geralmente, de dois em dois dias recebía-
mos um actor novo. O Gang fazia de cola de 
todas essas pessoas, criando um universo 
paralelo, onde íamos buscar energia.  
Eram vampiros, portanto... Como correram 
as rodagens em pleno confinamento? 
Vivemos num ambiente utópico, em con-
traste com o ambiente criado por este vírus 
fascista. Éramos testados semanalmente e 
podíamos estar nas rodagens num ambiente 
de total tranquilidade. No dia da sua chega-
da, o Paulo (Barão de Teive) Pires voltou-se 
para nós muito excitado e comovido por 
poder abraçar alguém ao fim de três meses.  
E o guião? Sofreu mutações por causa
desse vírus fascista? 
Sim, tive que reescrever o argumento, adap-
tando-o às novas condições pandémykas. 
Tudo se passou a concentrar num único lo-
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«Às vezes barafustava com os elementos do Nothingness Gang por 
não estarem a fazer o que eu queria, apesar de eu nunca lhes ter 
dito o que queria antecipadamente. Fico à espera que seja óbvio 
para todos, e é evidente que não sou telepata.»
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cal, a Fábrica Rio Vizela, em Vila das Aves, 
onde apenas iríamos filmar o Nothingness 
Club propriamente dito. No interior era o 
clube e o consultório, no exterior era o hos-
pício. Desisti por completo de querer mos-
trar um Fernando Pessoa biográfico, e criei 
um Pessoa que viveu mais tempo e que se 
internou voluntariamente num manicómio 
durante a II Guerra Mundial. Pareceu-me 
natural que, com o mundo a enlouquecer, 
Pessoa tivesse preferido ir viver para o local 
mais adequado à sua visão esquizóide das 
suas personas literárias.  
[Entretanto, o irmão (Fernando) Pêra, que vi-

sionava imagens no monitor ao lado, levanta-se 

entusiasmado, e comenta, alto e bom som, que 

o melhor do filme é o guarda-roupa de Susana 

Abreu.]

É verdade que os elementos visuais deter-
minaram profundamente o aspecto final do 
filme. Preparámo-lo, quase segundo o méto-
do hollywoodesko, com um longuíssimo pe-
ríodo de gestação: primeiro, eu, o Rodrigo 
Areais e o Ricardo Preto decidimos como 
seria o cenário do Nothingness Club, depois 
decidimos qual seria o guarda-roupa com a 
Susana Abreu (que infelizmente não pôde 
estar fisicamente nas rodagens, e cuja au-
sência foi muito notada). Só depois começá-
mos a trabalhar nas outras áreas, pelo que 
a produção visual foi determinante. Mas 
claro que houve depois uma participação 
de todos, e, por exemplo, mesmo antes das 
rodagens, já o Jorge Prendas tinha compos-
to muitos dos temas do filme, e a Bárbara 
Brandão já tinha propostas para a caracteri-

CINE-COSMOS POST-NADA

«Sempre fiz inimigos, por causa da minha 
atitude, e não por ter prejudicado fulano ou 
sykrano. São os meus filmes que irritam certas 
pessoas, não sou eu... Agrada-me que assim seja.»
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zação de quase todas as personagens. E com 
os actores principais houve uma extensa 
discussão conceptual prévia.  
E como foi a organização do trabalho com 
os actores, em tempos de pandemia e com 
tão pouco tempo para filmar um guião tão 
extenso?  
Ora bem... O Albano (Álvaro de Campos) 
Jerónimo ficou connosco duas semanas, a 
Vitória (Ophelya/Super/Ofélia) Guerra e o 
Miguel (Fernando Pessoa) Borges ficaram 
até ao fim das rodagens (aliás, o Miguel 
ficou mais um dia). O Victor Correia e o 
Marco Paiva estiveram connosco cinco 
dias, porque tinham papéis mais desenvol-
vidos, mas todos os outros actores que não 
pertenciam ao Nothingness Gang apare-
ciam numa lógica de convidados de um talk 
show: em regra, cada um estava connosco 
dois dias e era substituído por outro no dia 
seguinte. As rodagens tiveram a lógica de 
encontros de um road-movie, em que nos 
apareciam quase diariamente caras novas.  
Uma última questão: recentemente houve 
quem protestasse contra a inclusão de uma 
série de filmes portugueses, entre os quais
O Barão, no Plano Nacional de Cinema.
O que tem a dizer sobre isso?  
Bom, sempre fiz inimigos, por causa da 
minha atitude, e não por ter prejudicado fu-
lano ou sykrano. São os meus filmes que ir-
ritam certas pessoas, não sou eu... Agrada-
-me que assim seja. Se, no meu quotidiano, 
andasse a prejudicar pessoalmente alguém, 
já me sentiria mal; assim sendo, é só uma 
opinião. Ainda estamos numa democracia, 

mesmo que capitalista.  Mas atenção, que 
me parece que de O Barão só conhecem o 
poster, que tem um slogan totalmente ficcio-
nal: “Finalmente o remake do filme proibido 
pela ditadura fascista” — uma inside joke, 
que só será compreendida por aqueles que 
virem o filme. De resto, apesar de achar 
óptimo que os estudantes vejam filmes, 
lembro-me que, quando era obrigado a ler 
um livro, raramente gostava. Felizmente li 
Pessoa fora do âmbito do currículo. Portan-
to, a minha esperança é que os mais jovens 
vão ao cinema de espontânea vontade.  
Isso parece-me uma utopia, tendo em conta 
a escassez de opções nas salas de cinema... 
Assim é, meu caro Ego. Tem toda a razão, 
contradigo-me a toda a hora, e, como Fer-
nando Pessoa escreveu a Mário Beirão, “di-
ficilmente imaginará que Rua do Arsenal, 
em matéria de movimento tem sido a minha 
própria cabeça”. É verdade que sempre 
haverá alguns estudantes nessas escolas 
que agradecerão o facto de poderem assistir 
a algo de diferente, não formatado. “Tudo 
vale a pena quando a alma não é pequena.” 
Que fazer, sem que aconteça uma revolu-
ção dos costumes? Não faço ideia. Citando 
(livremente) o grande Fassbinder: “Não 
ponho bombas. Mas faço filmes.”  



Entrevista de
Sílvia Vieira
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ol, podemos falar de 
uma estética africana? 
E, mais concretamente 
de uma estética mo-
çambicana? 
Na medida em que os 
criadores não são in-
sensíveis ao ambiente 

de luz, de cor, de texturas e especialmente de 
tempos e ritmos que os rodeia em África, e 
que, naturalmente, o transportam para a tela; 
na medida em que os realizadores africanos 
têm, com mais ou menos sucesso, procurado 
uma identidade própria para o seus filmes; na 
medida em que as suas temáticas reflectem 
os problemas africanos...  Parece-me lógico 
aceitar essa ideia.  

Mas gostaria de contrariar dois mitos: 
a ideia fácil de que a estética africana é carac-
terizada pela presença da cor negra, o que é 
absolutamente redutor; e o falar-se de UMA 
estética africana quando África é bastan-
te diversa, tanto a nível das comunidades 
como das religiões, dos próprios ex-poderes 
coloniais, para além da enorme diferença dos 
espaços, dos cenários, dos ritmos...  

A estética do cinema moçambicano reflec-
te, em muito, a sua própria história e as con-
dições da sua produção. Havia uma pequena 
tradição de cinema no colonialismo, feito em 
película, algo que talvez não tenha aconte-
cido em geral no resto de África, devido ao 
facto de o colonialismo português ter sido o 
último a desmembrar-se. A FRELIMO, como 
partido único vencedor na Independência 
e sem meios de comunicar massivamente 
num país tão grande, sem televisão, teve de 
apostar no cinema feito em película e usar 
da rede de cinemas e até de produção que, 
em parte, lhe foi deixada. Por outro lado, 
obviamente que o sentido do uso do “cinema 

S

O vistacurta propõe, este ano, um olhar 
especial sobre a África lusófona, e é nesse 
âmbito que convida Sol de Carvalho a 
apresentar, pela primeira vez em Viseu, os 
seus filmes Mabata Bata e Monólogos 
com a História, no dia 27 de Outubro.

Um dos mais conceituados cineastas 
moçambicanos, Sol de Carvalho realizou, 
desde a década de 70 até ao presente, inú-
meros documentários e filmes de ficção.

Premiado em vários festivais de im-
portante projecção internacional, usa a 
sua determinação e energia inesgotáveis 
para continuar a fazer cinema em Mo-
çambique apesar dos escassos apoios do 
Estado à produção cinematográfica.

Os seus filmes retratam o seu país, 
muitas vezes denunciando situações e 
ilustrando a necessidade de mudar com-
portamentos relativamente a temas tão 
sensíveis como o HIV ou a violência do-
méstica. Muitos deles também abordam 
as tradições e as crenças moçambicanas 
num universo mágico.

Ao longo desta entrevista, é com 
enorme generosidade que nos fala da 
sua paixão: o cinema.
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como arma” (como disse o ex-ministro José 
Luís Cabaço no discurso em que relança o 
Kuxakanema como jornal de actualidades 
em película) privilegiava absolutamente um 
objectivo político que se sobrepunha ao uso 
do cinema como arte e cultura. Não esque-
cer, por exemplo, que o Kuxakanema estava 
integrado no Sindicato dos Jornalistas e não 
em qualquer organização da cultura... 

É natural que a estética do cinema mo-
çambicano desses primeiros anos reflectisse 
essa opção de base. Na escolha dos perso-
nagens, no approach sobre as matérias, na 
forma de fazer. Há tentativas interessantes 
de percorrer novos caminhos (Rui Guerra, 
irmãos Celso, Murilo Sales são referências: 
a maneira de apresentar o documentário 
procura novas formas, nomeadamente no 
uso da narração) e também de algumas rea-
lizações de moçambicanos no principio dos 
anos 80. Mas, em geral, e principalmente no 
Kuxakanema, estamos ainda ligados, a nível 
estético e formal, ao formato dos jornais 
de actualidade coloniais: o plano geral de 
apresentação com corte para a chegada do 
dirigente, variando em plano aberto para a 
actividade cultural de boas-vindas, a câmara 
na mão de acompanhamento (não havia 
alternativa), a câmara no tripé para o discur-
so, sempre sustentado com planos de corte 
(solução simples e directa para diminuir o 
seu tamanho), e finalmente o plano aberto da 
saída, com o narrador a rematar o sucesso 
do evento. Faço, propositadamente, uma 
caricatura, mas realmente, se considerarmos 
que o Kuxakanema foi o mais representativo 
do cinema moçambicano nos anos 80, acho 
que ali estavam as características fundamen-
tais. E acho também que infelizmente não 
conseguiu uma ruptura estética. Por outro 
lado, O Tempo dos Leopardos e O Vento Sopra 
do Norte são exemplares no esforço e na ca-
pacidade efectiva de resposta na produção de 
longas-metragens de ficção (especialmente o 
segundo, todo feito com técnicos moçambi-
canos), mas esteticamente não fogem muito 
dos traços neo-realistas que impregnavam as 
mentes e as obras em Moçambique. 

É nos anos 90 e depois na viragem do 
século que começam a aparecer linhas estéti-
cas que marcaram o cinema de Moçambique 
até à actualidade. Não se excluindo e, por 
vezes, até se misturando. 

De um lado, o docudrama, de que Licínio 
Azevedo é o expoente máximo. A realidade 
presente na ficção, os actores não profissio-
nais, uma indefinição propositada entre o 
que é documentário e o que é ficção. Algo 
que obviamente vejo a ser discutido eterna-

mente no cinema: o que é ficção e o que é 
documentário, agora com as suas inúmeras 
variantes... Mas importa dar-lhe ainda o 
crédito de ter sido também o primeiro a fazer 
um documentário sem o narrador, algo que 
veio a ser muito presente nos meus últimos 
documentários. 

A segunda linha marcante é a do realismo 
fantástico, com a presença do mundo mágico 
africano nos filmes moçambicanos quer de 
ficção, quer documentários. Nessa época, já 
de afirmação do cinema como acto cultural, 
é indissociável o enorme sucesso que Mia 
Couto vai tendo na literatura e nas variadas 
adaptações cinematográficas dos seus textos. 
Muitos filmes de curso e primeiras obras são 
adaptações dos escritos do Mia. Essa é uma 
tendência marcante no cinema moçambica-
no até aos nossos dias, onde a imaginação do 
fantástico simbólico prevalece nas obras. É 
também a época do vídeo e depois do digital, 
onde deixa de haver necessidade de preo-
cupação com os gastos de película, o que 
implica um modo de filmar bastante mais 
livre e que reflecte mais riqueza nos planos 
de sustentação e uma melhor clarificação dos 
espaços da narrativa. 

No meu caso, Impunidades Criminosas, 
Mabata Bata, Monólogos com a História inse-
rem-se dentro dessa linha. 

Poderia ainda marcar uma terceira ten-
dência, algo que eu tentei seguir em muitos 
dos meus filmes, que são histórias de ficção 
baseadas em relatos reais — Jardim do Outro 
Homem, A Herança da Viúva, Muhipiti Alima, 
Pregos na Cabeça —, filmes que tiveram como 
processo uma recolha prévia de histórias 
de vida, que depois são ajustadas às regras 
ficcionais. E também marcados pela presença 
de actores, até ao momento não profissionais, 
mas que eram treinados previamente durante 
bastante tempo, o que se reflecte nos filmes. 

Mais recentemente, e apesar de os filmes 
de produção nacional continuarem marcados 
pelas temáticas sociais e financiados por 
doadores que dão pouca margem à criativi-
dade, começam a aparecer (veja-se no Fes-
tival Kugoma) alguns filmes de jovens que 
assumem rupturas com a forma tradicional, 
se assumem mais experimentais e que têm 
conseguido resultados interessantes, mas 
ainda não massivos. 

Será isso suficiente para assumir a existên-
cia de uma estética moçambicana ou de vá-
rias estéticas? Sei que as estéticas dos filmes 
reflectem em muito as condições de produ-
ção, mas acho que ao nível das longas-metra-
gens estamos ainda dentro desses formatos. 
Falta um estudo mais profundo e opções na 

tela sobre a composição do quadro (eu, por 
exemplo, defendo que existe uma forma de 
“compor” que é mais moçambicanizada), ao 
nível da luz e da fotografia, ao nível da cor, 
dos espaços, da própria relação do som com 
a imagem. Infelizmente temos ainda uma 
cinematografia incipiente para se poder tirar 
conclusões gerais sobre o futuro. Vamos ver 
como vai ser a evolução... 
Sol, existe um cinema moçambicano?  
Respondi na pergunta anterior... Se existe 
uma estética africana, isso só pode caracte-
rizar a existência de um cinema africano. O 
mesmo para Moçambique.  

Se quisermos fazer uma resposta apenas 
quantitativa, é claro que existe um cinema 
moçambicano. Os filmes, mesmo poucos, 
têm estado aí e são nossos. Se falamos de 
uma “identidade”, a resposta é mais compli-
cada, mas não deixa de ser a mesma. 

Só que, no meu entender, o cinema mo-
çambicano não é apenas o feito pela intelli-
gentsia que circula nos nichos cada vez mais 
apertados do cinema. O cinema, quando é 
comercial ou pornográfico, não deixa de ser 
cinema. A indústria não se sustenta, nem 
pouco mais ou menos, apenas com o cinema 
de arte, mesmo que eu não saiba muito bem 
o que é isso, e preferisse falar de cinema bom 
e cinema mau...  

Eu acho que a nacionalidade de um ci-
nema é o conjunto de todos os seus consti-
tuintes. E, claramente, nesse sentido há um 
cinema moçambicano. 
Numa entrevista que me concedeu em 
2011 afirmou que a narrativa africana era 
diferente, que implicava outra estrutura. 
Contudo, não aprofundámos o assunto, 
podemos fazê-lo agora? 
A tua pergunta enquadra-se na primeira 
sobre a estética, pois a narrativa é uma das 
suas componentes fundamentais. 

O essencial da narrativa é aplicado a 
todo o mundo. África não tem de inventar a 
roda. Claro que o conceito de “estrutura” na 
narrativa foi evoluindo e se aprofundando, e 
ainda bem. O que acontece é que a estrutura 
da narrativa e a importância que damos a 
cada um dos seus constituintes é diferente 
de acordo com a cultura e a percepção do 
mundo. E diria até de acordo com a interac-
ção que ela estabelece com o público. Um ci-
nema de consumo rápido terá uma narrativa 
diferente de um cinema de reflexão e prazer 
conteúdo/estética. 

Ora, a estrutura narrativa que pode servir 
de base para uma reflexão sobre as suas iden-
tidades africanas tem como base a tradição 
oral. Não conheço outras culturas africanas 

«É nos anos 90 e depois na viragem do século 
que começam a aparecer linhas estéticas que 
marcaram o cinema de Moçambique até
à actualidade. »
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(razão por que tenho receio de “continen-
talizar” o conceito) mas, em Moçambique, 
a tradição oral tinha e tem um objectivo de 
lazer e essencialmente um objectivo educa-
cional. Se se for ler os excelentes trabalhos 
do Dr. Arão Litsuri e do Dr. Eduardo Medei-
ros sobre os contos tradicionais, percebe-
-se, por exemplo, que na tradição oral não 
há uma rigidez muito forte em relação aos 
personagens. Aquilo que na Europa poderia 
ser considerado um erro de guião e que é o 
que se chama “plantar os personagens e os 
acontecimentos” não segue a mesma rigidez 
e obrigatoriedade na tradição da literatura 
oral africana. Precisamente porque o objec-
tivo do aprendizado e da educação é o mais 
importante, os personagens podem ser usa-
dos como “bengalas” um pouco à vontade do 
narrador. É interessante verificar que mesmo 
os grandes autores moçambicanos, como 
Mia Couto ou a Paulina Chidziane, mostram 
isso claramente nos seus livros. 

Estou a adaptar, neste momento, um con-
to do Dr. Arão Litsuri em que um dos perso-
nagens aparece no meio do conto (não tem 
um back story definido), desenvolve as acções 
na trama de acordo com o objectivo desta 
e… desaparece! Estou curioso para ver como 
vai ser recebido. Outro exemplo que posso 
dar decorre até de dois pequenos filmes que 
realizei, baseados em contos tradicionais pu-
blicados no livro Usos e Costumes dos Bantus, 
do Henri Junod, provavelmente a obra mais 
completa e exaustiva sobre os povos bantus. 
Nos dois casos se verifica que aquilo a que 
chamaríamos o “desfecho” numa estrutura
clássica, e que vem 
imediatamente a se-
guir ao clímax, pode, 
na verdade, constituir 
o que eu chamaria um 
“duplo clímax”, pois, 
quando parece que o 
drama está resolvido, 
aparece um novo 
elemento que lhe dá 
um segundo élan... 
e coloca uma última 
interrogação... Não

é exclusivo africano mas nos contos tradicio-
nais é muito frequente. 

Na nova geração pode-se perceber a 
influência destes elementos, embora eu ache 
que na maior parte das vezes eles são feitos 
mais de forma natural do que pensada. 

Claro que os moçambicanos não são 
um povo estático e indicar estes elementos 
como caracterizadores de uma cultura seria 
negar-lhe dinâmica e permeabilidade aos 
elementos exteriores. Mas o que importa, 
pelo menos para mim, é conhecer e estudar 
estas “nuances” e mastigá-las com liberdade 
para depois as integrar nas obras, mantendo 
as identidades. Na medida em que possamos 
conseguir isso, podemos afirmar que nos 
aproximamos de uma “narrativa especifica-
mente moçambicana”. Não vejo como uma 
arte se pode afirmar no mundo a não ser 
através do seu uniqueness. É isso que lhe dá 
riqueza e força.  

Acho que na literatura poderia dizer que 
há uma narrativa moçambicana (ou seja, 
estão mais avançados nisso), enquanto no 
cinema existem elementos fortes de ruptura e 
de uniqueness, embora se mantenha uma ten-
dência de imitação. O que reflecte o turbilhão 
cultural em que Moçambique se encontra. 
Em breve irá iniciar as filmagens de Anco-
radouro do Tempo. É a primeira vez que Mia 
Couto escreve um guião para cinema.
Como se desenvolveu todo o processo?  
Sempre achei, e continuo a achar, que um 
escritor tem duas formas de “passar a outros 
territórios”: ou aceita uma relação profissio-
nal com a adaptação através dos agentes ou 

é ele a seleccionar as opções. Na maioria dos 
casos acabam tentando fazer as duas coisas.  

O Mia foi um caso especial, pois a primei-
ra vez que trabalhei com ele (já nos conhe-
cemos há quarenta anos) acabei por seguir 
tudo o que se escreveu sem a devida adapta-
ção a um tipo de narrativa que inclui outros 
factores essenciais, como a imagem e o som, 
e não fiquei muito satisfeito com o resulta-
do. Percebi desde logo que seria necessário 
esperar para ver o que poderia acontecer no 
futuro. Não me achei capaz de avançar para 
outras aventuras de adaptação dos contos 
dele. Achei que algumas das adaptações 
que fizeram dos seus escritos foram hones-
tas, outras foram menos conseguidas. Mas 
sempre achei que o Mia merecia um nome 
na nossa área com mais “arcaboiço” e isso 
não aconteceu. Na realidade, na altura, fiz 
até três adaptações, mas um pouco “clandes-
tinamente”, sem ele mesmo saber. E como 
exercício. Foi passado quase trinta anos — 
muitos filmes depois — que lhe disse que 
tinha uma adaptação do Mabata e que queria 
negociar. Claro que ele aceitou e tudo correu 
de forma amigável, mas também ultra-profis-
sional. Isso foi óptimo. E não tive nenhuma 
dúvida em incluir no Mabata Bata persona-
gens e acções que estavam ausentes do conto 
original e que não seriam uma opção dele. 
Isso foi conversado entre nós de uma forma 
muito natural. Foi na sequência disso que ele 
disse que gostaria de ver A Varanda do Fran-
gipani adaptado ao cinema e que queria que 
eu o fizesse. O resto, como se diz... é história! 

O que é importante aqui? É que quando 
ganhámos o concurso da escrita, eu fiquei na 
dúvida se o Mia se iria envolver na escrita do 
guião, mas ele aceitou, talvez porque procu-
rava também se aventurar em novos territó-
rios e enriquecer o seu já vasto curriculum. 

O resto tem a ver com a postura no traba-
lho. Eu escrevi a primeira adaptação com o 
objectivo essencial de assegurar a continuida-
de da acção e a estrutura. Depois, em Óbidos, 
onde estivemos alguns dias isolados, come-

«Muitos filmes de curso e primeiras obras são 
adaptações dos escritos do Mia. Essa é uma 
tendência marcante no cinema moçambicano até 
aos nossos dias, onde a imaginação do fantástico 
simbólico prevalece nas obras.»

Mabata Bata (2018) é o filme que inaugura Um Olhar sobre África no vistacurta 2020
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çámos a trabalhar juntos. Era natural que ele 
tivesse primazia nos diálogos e na imaginação 
das cenas, e eu “visualizava”. Mas houve sem-
pre completa liberdade para entrarmos no ter-
ritório um do outro. Durante vários dias nos 
isolámos em diferentes sítios de Moçambique 
e fomos trabalhando. Acho que conseguimos 
um resultado bom e ganhámos... mas ainda 
temos trabalho pela frente. 
Considera que esta parceria teve influência 
na forma como irá estruturar o filme? 
Sem dúvida. O que fez o sucesso do argumen-
to, a meu ver, foi nunca perdermos de vista 
que o importante era o filme e não qualquer 
estúpida defesa de egos — infelizmente muito 
abundante no nosso meio. Ele foi até muito 
crítico em relação ao seu próprio romance ori-
ginal, e isso me fez logo sentir aquela “liber-
dade” que eu não tinha conseguido nas pri-
meiras experiências. Em resumo, é baseado 
num romance de Mia e isso é um crédito ab-
solutamente essencial, mas é um guião escrito 
a duas mãos, e isso é um mérito decorrente do 
nosso respeito mútuo. Melhor, considerando 
o sucesso por ele alcançando até ao momento, 
direi mesmo que o mérito principal é dele, por 
ter a humildade de saber que se tratava de um 
novo território de criação, e ter-se esforçado 
bastante para respeitar isso. 

Há ainda uma batalha a realizar, e essa é 
do balanço e da importância que os elemen-
tos constituintes podem ter no filme. Falo 
da palavra versus imagem e som. Claro que 
é um trabalho de guião, que vai sendo feito 
à medida que definimos melhor o estilo do 
filme e que só terminará no último dia da 
montagem. 

Mas estou à vontade porque, na minha 
opinião, a força narrativa do Mia não está 
só na palavra (embora esta lhe seja essen-
cial) mas no universo dos personagens e das 
situações em que estes se encontram. É no 
universo mágico e nas situações imaginadas 
que, a meu ver, reside a grande força do Mia, 
sem tirar crédito ao que poderia chamar a 
“poesia das palavras”. Esse universo mágico 
está presente porque eu sou um realizador 
que comunga dessa ideia sobre a magia 
africana do nosso mundo. Logo, sim, a forma 
como foi feito vai influenciar a estrutura do 
filme. E ainda bem. 

ENTREVISTA SOL DE CARVALHO

Já passaram cerca de dez anos desde que 
comecei a entrevistar o Sol e a interessar-me 
por cinema moçambicano. O que mudou e/ou 
o que se manteve na última década? 
Assim, do que me lembro, o que mudou: no 
ano passado, de repente demos conta que 
nos dois últimos anos, havíamos produzido 
quatro longas-metragens: O Comboio de Sal e 
Açúcar (Licinio Azevedo), Mabata Bata (Sol 
de Carvalho), Resgate (Mikey Fonseca) e o 
Avô Dezanove (João Ribeiro). Quatro longas 
em dois anos é o recorde de longa metragens 
em Moçambique feitas por moçambicanos! 
Os prémios e participações em festivais 
deram sinais de pujança internacional. De 
salientar que o Resgate foi feito com meios 
moçambicanos e está desde Julho na Netflix, 
sendo o primeiro filme que o conseguiu. 

O que aconteceu, também, foi o apa-
recimento de uma nova geração que, sem 
praticamente fundos nenhuns, começou a 
fazer obras experimentais e as suas primeiras 
curtas-metragens de ficção. 

Ainda uma mudança essencial foi a apro-
vação da lei do cinema, resultado de uma 
batalha longa dos cineastas. Pela primeira 
vez o Estado se obrigou a estabelecer fundos 
para apoio ao cinema. A concretização tem 
sido uma luta difícil, mas não vejo maneira 
de não vir a acontecer… A lei tem grandes 
problemas de burocracia impositiva, não 
facilita o trabalho dos cineastas e abre condi-
ções para o controlo de conteúdos, o que tem 
provocado atritos fortes... Terá de se resolver 
sob pena de limitar seriamente o desenvol-
vimento da cinematografia. Continuamos 
muitas vezes a ser vistos como os potenciais 
inimigos, o que é próprio de um déficit de 
democracia. 

Antes da Pandemia (desculpa citar isso, 
mas acho que foi algo muito importante), fi-

zemos no Cinema Scala exibições comerciais 
regulares de filmes moçambicanos, e estáva-
mos perto de conseguir acordos para expan-
dir para filmes PALOPS e africanos. Era uma 
novidade importante. Vamos a ver o que vai 
acontecer no aftermath da epidemia... O Afri-
ca Film Week e o Kugoma estabeleceram-se 
como festivais de referência. 

Também a Escola Superior de Cinema fez 
o seu aparecimento, bem como se sedimen-
tou a formação superior na ECA (Escola de 
Comunicação e Artes). 

O que ainda não mudou foi a total in-
compreensão do Estado do papel do cine-
ma e das possibilidades que ele abre como 
indústria. 

O que também ainda não mudou é a fraca 
qualidade do ensino de cinema, resultado da 
falta geral de qualidade do ensino. 

O que ainda não mudou também é a au-
sência de uma geração jovem, minimamente 
apoiada, a apresentar, de forma mais sistemá-
tica, as suas obras e novas alternativas para o 
cinema moçambicano, que continua depen-
dente dos mesmos nomes. Mas começam a 
aparecer trabalhos bem interessantes. 

E, já agora, falta um pouco mais de orga-
nização interna dos próprios cineastas para 
os combates que precisam fazer. 

A título meramente pessoal, foi uma 
década de afirmação como cineasta-autor. 
Co-produzi e dirigi Impunidades Criminosas, 
co-produzi e realizei o documentário Cami-
nhos da Paz, fiz uma série de vinte e quatro 
programas de TV sobre a guerra e a paz, 
co-produzi e realizei Mabata Bata, produzir e 
realizei Geração da Independência (longa-me-
tragem documentário), realizei os Monólogos 
com a História, estou em fase final do Kutchin-
ga, um documentário de autor sobre rituais 
com as viúvas em Moçambique. 

Quanto ao Mabata Bata, foi sem dúvida 
o meu filme que mais rodou os festivais de 
todo o mundo. Dois prémios no Fespaco 
abriram as portas. Mas o que mais me sensi-
bilizou foi o facto de ter ganho dois prémios 
técnicos. Até ao momento ultrapassei as 
setenta e cinco participações e uma dezena 
de prémios. E continuo a filmar… 

«O que fez o sucesso do argumento, a meu ver, foi 
nunca perdermos de vista que o importante era o 
filme e não qualquer estúpida defesa de egos — 
infelizmente muito abundante no nosso meio.»

Mabata Bata (2018)
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izia Carlos Losilla no 
artigo1 que abria este 
especial da Transit que, 
na hora de se confron-
tar com um filme, os 
olhos do cinéfilo pas-
saram de se focar na 
história que se contava

a acreditar na maneira de contar 
essa história. Passámos de sofrer 

pelo destino de uma personagem a maravi-
lhar-nos pelo travelling circular que rodeava 
o beijo antes da queda. A evolução do nosso 
olhar começava, então, por nos situar no 
relato para acabar dirigindo-nos para a 
encenação. Daí, o seguinte passo lógico era 
direccionar o nosso interesse para o autor. E 
essas três peças, essa “santíssima trindade”, 
mantiveram-se de uma forma ou de outra, 
com várias idas e vindas, na hora de entender 
o cinema e analisá-lo ao longo do tempo. 

Estas fases, com muitos matizes diferen-
tes, são algo paralelo ao que transluzia a 
simples mas directa coluna de opinião2 que 
Martin Scorsese publicou há uns dias am-
pliando as suas declarações prévias contra o 
cinema da Marvel. Lá, o cineasta afirmava 
que a chave na hora de se confrontar com um 
filme é considerá-lo uma “forma artística” 
e que há algo essencial que falta ao cinema 
de hoje: a visão de conjunto de um artista 
individual sobre a história que se conta e a 
maneira de o fazer. Scorsese não estava tanto 
a tentar defender um paradigma único de 

D

cinema (menciona Alfred Hitchcock, sim, 
mas também Kenneth Anger), como, sim, 
a reivindicar diferentes tipos de formas cla-
ramente marcadas por um único signatário. 
Mas se Losilla propunha, sem acrimónia, 
que talvez o tempo do autor, da encenação 
e do relato tal como o conhecemos tenha 
acabado — pelo menos a partir da leitura —, 
Scorsese insistia, com nostalgia, na necessi-
dade de o salvar — a partir da escrita. 

Ao ler ambos os textos, uma mesma ima-
gem veio-me à cabeça por razões diferentes: 
Lucrecia Martel reunida3 com altos execu-
tivos que consideravam a possibilidade de 
a seleccionar para se encarregar do futuro 
Black Widow (2020). Eles estavam à procu-
ra de uma realizadora mulher que pudesse 
aprofundar o carácter da protagonista femi-
nina, mas, ao mesmo tempo, disseram-lhe 
que “Don’t worry about the action scenes, we will 
take care of that”. Martel duvidava que isso 
tivesse acontecido se o aspirante a realiza-
dor fosse um homem, mas os meus receios 
vêm mais por outro lado: quem determina a 
encenação dessas sequências de acção nos 
grandes franchisings? Há uma voz a decidir 
as formas ou elas vêm determinadas pelo 
departamento de previs e planificação de efei-
tos especiais? Uma produção tão gigantesca 
pode arriscar-se a não ter partes projectadas 
meses antes de ter escolhido um realizador (e 
até de ter um guião definitivo)? Existe, então, 
a visão de conjunto de que falava Scorsese? 
Por outro lado, caso a argentina afinal tivesse 
sido escolhida para o posto, como nos deve-
ríamos ter confrontado com o filme? Como 
saber quem decidiu as formas para além do 
que a nossa intuição nos disser? Importa 
realmente que seja uma realizadora mulher 
a tratar um determinado tema se se revela 
permutável? Podemos abordar um filme de 
estúdio da mesma forma que abordamos 
Zama (2017)? Mais: podemos abordar Zama 
da mesma forma que abordamos A Mulher 

Este artigo faz parte do
Especial 10 anos de 
Transit (2009-2019)  
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e O Rei da Comédia (Martin
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sem Cabeça (2008)? Como lemos o relato, a 
encenação e o autor a partir de hoje, Novem-
bro de 2019? 

Não tenho resposta a nenhuma destas 
perguntas, e nem sequer tenho claro que a 
maneira de abordar a análise fílmica seja 
diferente da de há dez anos. Por outro lado, 
quer falemos de cinema de indústria, quer do 
independente, não tenho a certeza de que os 
mecanismos de produção tenham mudado 
substancialmente. Por outro ainda, tal como 
assegura Santos Zunzunegui, a história do 
cinema é a contínua reescrita do ontem em 
função do que nos está a acontecer agora, 
pelo que olhar para o passado no presente (e 
vice-versa) dá sempre resultados volúveis. 
Ao mesmo tempo, a nossa perspectiva passa 
necessariamente por um filtro pessoal capaz 
de criar um relato próprio em primeiro 
plano, mas nunca um que permita ler o plano 
geral. O relato do cinema é sempre pessoal e 
intransmissível, pelo que tentar traçar uma 
panorâmica neutral é algo viciado logo desde 
a origem. 

Como indicava Santiago Fillol4, não é o 
mesmo ver Jacques Tourneur e depois David 
Lynch do que ver Lynch e depois Tourneur. 
Mas também não é o mesmo ver O Despertar 
da Mente (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 
Michel Gondry, 2004) em pleno processo de 
enamoramento do que depois de uma ruptu-
ra. A minha nova dúvida vem então de outro 
campo: se a nossa visão e o nosso tempo são 
parte da chave, de onde vemos os filmes? E 
também: temos em conta como se escreve o 
cinema hoje na hora de o ler? 

Se alguma coisa permitiram os sites 
cinematográficos, como a Transit (e tantos 
outros5), é precisamente a defesa da divaga-
ção e do engano, com os quais percorramos 
por um momento alguns filmes a priori 
importantes estreados este último ano e tente-
mos vislumbrar dinâmicas recorrentes sem a 
intenção de gravar em pedra ideias con-
cludentes. Comecemos centrando-nos nos 
grandes estúdios e nos condicionantes mais 
ou menos aceites em que vive o cinema ac-
tual. O filme com mais bilheteira da história 

é Avengers: Endgame (Anthony Russo e Joe 
Russo, 2019), o vigésimo-segundo capítulo 
de uma saga. Deixando de lado os valores da 
mesma, o seu êxito deixa claro um aspecto: 
a serialidade comeu as obras com abertura 
e fecho próprios. Sem essa moldura, o relato 
como tal deixa de ter importância, porque 
tudo se alarga até ao infinito, por muito 
que este filme em concreto seja um final de 
temporada. O grande objectivo é ver para 
onde se encaminham as personagens agora, 
mas também não se pode dizer que, em 
contrapartida, o autor ou a encenação sejam 
chave na hora de medir o seu impacto. Nem 
sequer as estrelas, figuras-chave na hora de 
traçar um discurso em décadas passadas (e 
que já só funcionam se e só se estiverem na 
pele dessas personagens), são determinantes. 
Não tenho nada contra os irmãos Russo, 
bem pelo contrário — eles são os artífices de 
alguns dos melhores episódios de Community 
(Dan Harmon, 2009-2015), uma série que 
soube articular um discurso ensaístico sobre 
o audiovisual tão brilhante quanto insólito 
—, mas além de um talento indubitável para 
a linguagem e o simulacro, em que se distin-
guem os seus filmes de outros do estúdio? 
Dá-me a sensação de que uma das dinâmicas 
derivadas deste cinema contemporâneo é a 
invisibilização do autor e da encenação, e 
o voltar a colocar já não o relato, mas sim a 
personagem no centro do plano. Tal como 
acontece na maior parte das séries televisi-
vas, o importante é cativar na travessia. E o 

realizador faz, mas quem realiza é o showrun-
ner, alguém habitualmente mais vinculado 
ao mundo do guião do que ao da realização. 
Neste sentido, deveríamos começar a tratar 
Kevin Faige como o autêntico autor total 
do cinema de maior êxito recente, tal como 
fazemos com David Benioff e D.B. Weiss na 
televisão? Tem então sentido essa corrente 
em certa crítica cinematográfica generalista 
que se concentra em falar de tudo o que está 
relacionado com a trama e nada mais? São 
hoje os produtores e guionistas os novos 
autores? 

Voltando a Martel, o júri que presidiu no 
último festival de Veneza decidiu dar o Leão 
de Ouro a Joker (2019). Neste caso a autoria 
de Todd Phillips sim, é evidente em cada 
plano, por vezes até demasiado clara, como 
se tivesse passagens sublinhadas a marcador 
para indicar as instruções de leitura. De 
novo, não se trata da qualidade que possa 
ter ou não o filme como tal, mas sim do que 
esta implica: estamos perante um filme que 
aposta tudo no reflexo do inverso, perante 
uma tentativa de adaptar um franchising a 
outros géneros e sobretudo a outro olhar. 
Joker é um drama adulto, mas nunca se po-
deria ter feito sem o disfarce de uma proprie-
dade intelectual reconhecível. Por sua vez, o 
filme inspira-se tanto no cinema de Scorsese 
que estamos perante uma obra que também 
não se pode entender sem esse referente. 
Conhecer o seu protagonista de antemão 
volta a ser um requisito imprescindível para 

«Como indicava Santiago Fillol, não é o mesmo 
ver Jacques Tourneur e depois David Lynch
do que ver Lynch e depois Tourneur.»



Entrevista do realizador
Bong Joon-ho, em vídeo, para
o portal Birth.Movies.Death.
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a leitura, mas também conhecer os parâme-
tros do cinema em que se move. Esta é uma 
tendência que também aparece nos grandes 
autores contemporâneos: de que falam os 
últimos filmes de Pedro Almodóvar, M. 
Night Shyamalan ou Lars Von Trier, a não 
ser das suas próprias obras? Aí se esconde 
outra das possíveis grandes inquietudes do 
cinema recente: ainda é possível fazer um 
cinema que não se inspire no seu passado? 
Há exactamente dez anos ouvi pela primeira 
vez uma ideia que determinou todo o cinema 
que vi posteriormente. Trata-se do famoso 
momento6 em que Werner Herzog conta a 
Wim Wenders, em Tokyo-Ga (1985), a neces-
sidade de procurar imagens puras. Herzog 
fez da sua carreira uma tentativa contínua 
de procurar essas imagens incontaminadas 
que reflictam a sua voz interior, imagens 
transparentes que representem o presente, 
e sobretudo que nunca antes se tenham 
filmado, mas não será uma batalha perdida? 
Evidentemente há excepções e criadores que 
procuram o nunca visto, mas cada vez se 
torna mais complicado imaginar o desco-
nhecido perante um presente sobrecarregado 
de imagens. Mais do que nunca, o cinema 
contemporâneo não parte da realidade mas 
sim da arte prévia. O autor baseia a sua en-
cenação naquilo que acha que outros artistas 
fariam com o mesmo material, e o especta-
dor aplaude a piscadela de olho ou a home-
nagem simplesmente porque a reconhece e, 
assim, se sente em casa. A narrativa continua 
a ser o centro, mas a reciclagem e a reescrita 
apoderam-se da mesma: e não estará a ser 
construída atendendo mais às notas de ro-
dapé do que à página? Não sei se isto é mau, 
mas como se responde a partir da análise? 
Basta o reflexo para explicar uma imagem? 
Neste sentido, uma das surpresas deste 
ano foi ver como um filme como Parasitas 
(Gisaengchung, Bong Joon-ho, 2019), última 

Palma de Ouro, permitiu uma leitura crítica 
a partir de lugares ligeiramente diferentes. 
Embora não seja uma comédia local, o filme 
tratou-se mais como um filme relevante do 
que como um divertimento, em grande parte 
devido ao modo como fala da crise económi-
ca e do antagonismo entre classes inerente a 
qualquer sociedade capitalista. Aqui, além 
do mais, há uma proposta claríssima e nunca 
traída em relação à encenação: tal como em 
Céu e Inferno (Tengoku to Jigoku, Akira Kuro-
sawa, 1963), mas sem se afogar em referên-
cias, Bong Joon-ho aposta tudo no espaço, 
e os ricos situam-se em cima, enquanto os 
pobres vivem em baixo. Seja nas escadas que 
dão acesso a uma casa de luxo diante das 
que conduzem a uma inundada pela chuva, 
no conforto de estar deitado num sofá diante 
do esconder-se debaixo de uma mesa, ou na 
vista de um segundo andar para um futuro 
diante de uma cave que não se pode esque-

cer do passado, o filme é consciente de que 
o cinema não trata só de personagens, mas 
sim de as colocar num cenário. É óbvio que 
Parasitas se pode avaliar a partir da evolução 
das características próprias do cinema do 
seu autor, a partir de um relato original com 
elementos reconhecíveis que no entanto nos 
levam por cantos inesperados, e a partir de 
uma encenação contundente, que afecta 
tanto o blocking como a montagem. O que 
me interessa, porém, é como o filme foi lido 
a partir de um lugar relativamente novo: o 
conceito. A maior parte das abordagens ao 
filme de Bong Joon-ho encarregou-se de 
salientar que este trata realmente da luta de 
classes. Tal como este mesmo ano os textos 
sobre Midsommar (Ari Aster, 2019) se centra-
vam em assinalar a alegoria sobre a relações 
tóxicas e a emancipação da mulher, ou Nós 
(Us, Jordan Peele, 2019) era visto a partir de 
um discurso sobre como o capitalismo tem 
implícito um racismo soterrado, dá a sensa-
ção de que uma maneira de justificar uma 
obra passa necessariamente por uma actua-
lização da moral. Já não é preciso desenvol-
ver ideias relacionadas com o feminismo, a 
diversidade racial ou a política para conse-
guir validação: basta que o autor assinale os 
temas. Mas importará alguma coisa indi-
car a tese se não se explicar a metodologia 
usada? Podemos realmente falar de impacto 
cultural em obras que estrearam há apenas 
uns meses? Numa época definida pelas redes 
sociais, os filmes-conceito quantificam-se 
positivamente em notas e estrelas, mas não 
estamos assim tão longe do momento em 

«Já não é preciso desenvolver ideias relacionadas 
com o feminismo, a diversidade racial ou a política 
para conseguir validação: basta que o autor 
assinale os temas.»



Cartão inicial
de Blade Runner
(Ridley Scott, 1982) 
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que a nossa visão do cinema ainda estava an-
corada no relato. Seja através do cliffhanger, 
do reconhecível ou da simbologia, estamos a 
voltar ao ponto zero? Volta a interessar mais 
o que se conta do que a maneira como se 
conta? Faz algum sentido, então, continuar 
hoje a esmiuçar os autores? 

Há uns dias a internet encheu-se de 
fotografias e memes a propósito do cartaz 
inicial de Blade Runner (Ridley Scott, 1982). 
Finalmente tínhamos chegado a Novembro 
de 2019, finalmente tínhamos chegado ao 
amanhã. Ao contrário do que acontecia no 
filme, os carros não são voadores e já não se 
fuma em espaços fechados, de maneira que 
as redes sociais se encarregaram de compa-
rar a visão do cinema com a da actualidade, 
como se encontrar-nos a nós no futuro nos 
desse um relato para o nosso presente. Um 
filme toca-nos e serve-nos de reflexo, é uma 

moldura para a nossa experiência. Contudo, 
tal como dizia Gilles Deleuze, o cinema não 
apresenta apenas imagens, mas rodeia-as 
de um mundo. Talvez com a leitura estrita 
dessas imagens as estejamos a contrair em 
vez de as dilatar, e a única coisa que devería-
mos fazer é respirá-las. Talvez precisamente 
o contrário. O que está claro é que em Los 
Angeles não havia replicantes que falassem 
de análise fílmica com que nos possamos 
comparar. 

Enquanto reflicto sobre isto, penso no 
bom de escrever neste preciso lugar e mo-
mento: estou agora a meio caminho entre 
dois hemisférios, entre duas ideias, entre a 
leitura e a escrita. E tudo bem. É o bom de 
divagar estando em trânsito. 

AUCKLAND 
NOVEMBRO, 2019 

1. http://cinentransit.com/sobre-el-desgaste-cinefilo-y-otras-cuestiones-urgentes/
2. https://www.nytimes.com/2019/11/04/opinion/martin-scorsese-marvel.html
3. https://www.indiewire.com/2018/12/lucrecia-martel-marvel-offer-black-widow-sexist-dont-worry-action-

scenes-1202027524/
4. https://www.tdx.cat/handle/10803/31899
5. http://cinentransit.com/la-evolucion-de-transit-y-el-estado-de-la-critica-online/
6. https://www.youtube.com/watch?v=9imbypSKgjg

É com muito prazer que mantemos a tradição de 
uma sala independente de cinema na cidade, com 
sessões todas as semanas no Auditório do IPDJ.

A inscrição como associado do Cine Clube oferece condições 
óptimas: acesso mais barato às sessões de cinema, descontos
em todas as actividades, oferta do boletim Argumento. Além,
claro, de apoiar uma das associações culturais da cidade!I N S C R I Ç Ã O  O N L I N E  E M  cineclubeviseu.pt

Apoiar o Cine Clube de Viseu

a partir de €12,50/ano

ENSAIO DA LEITURA E DA ESCRITA



artagnan Zavalla nas-
ceu em Buenos Aires, 
onde estudou Desenho 
de Imagem e Som (Ci-
nema), antes de envere-
dar pela Comunicação 
Publicitária. Vive em 
São Paulo há oito

anos, e foi lá que, ao longo de vários traba-
lhos como director de arte, começou a explo-
rar o caminho da realização. Em 2018 funda, 
com Nelson Ortiz, a dupla TANGO, que, em 
paralelo ao seu foco em publicidade, acaba 
de rodar a sua primeira curta autoral, Daily 
Special, actualmente em processo de monta-
gem. À procura da sua forma de expressão, 
sempre arriscou e cultivou uma prática 
multi-disciplinar, da fotografia à ilustração, 
sob o signo do Realismo Mágico.
---

ONDE E QUANDO DESCOBRISTE

O CINEMA? 

A primeira imagem que me vem à cabeça é 
quando eu era criança… meus pais gostavam 
muito de filmes, a gente via muitos filmes 
juntos, mas lembro particularmente duas 
vezes em que eles estavam sozinhos a ver 
cinema de noite, e eu, criança maldita, ia 
espiar (e das duas vezes fui descoberto). Um 
dos filmes era o Yellow Submarine, sobre os 
Beatles. Vi aquela tela psicodélica — eu devia 
ter seis anos — aqueles seres esquisitos, as 
cores… Quando eles me viram, falaram “não 
é para crianças, tens que ir dormir”. Eu fui, 
mas fiquei com esse mundo psicodélico na 
cabeça, que acho que é um problema até aos 
dias de hoje. E o outro filme que fiquei es-
piando até ser descoberto foi The Wall, sobre 
os Pink Floyd. Também de música, muita 
psicodelia, e eu lembro-me de ficar traumati-
zado — desse vi ainda mais, e era bem mais 
maluco — quando o cara tira a sobrancelha, 
para mim foi tão forte! Uma explosão na ca-
beça: aquilo pode existir, por que não é para 
crianças? O outro até era desenho animado, 
por que não é para crianças? Acho que esse 
foi o meu primeiro impacto com o cinema, 
essa verdade de ver vários filmes mas chegar 
a estes e entender que era outra realidade a 
acontecer ali, isso para mim foi chocante.
E DEPOIS ESTUDASTE CINEMA E FOSTE 

CONCILIANDO O TEU AMOR POR TODAS 

AS ARTES, DA POESIA À GRAVURA… 

Eu ainda vejo como um defeito o não con-
seguir transmitir tudo em duas frases ou 
num desenho ou numa escultura, não ser um 
poeta incrível ou um artista plástico incrí-
vel… Mas percebi que o cinema para mim é 
o melhor para abarcar a literatura, a pintura, 

a poesia, e vomitá-lo 
numa forma. Acho que é 
a melhor ferramenta que 
eu consegui dominar 
para juntar tudo aquilo. 
E isso é o maravilhoso 
do cinema. É parecido 
com colagem, onde você 
pode juntar fotogra-
fia, poesia, ilustração, 
pintura… Tudo junto ao 
maravilhoso factor tem-
po. Aquilo que eu faço 
é cinema, mas os vários 
caminhos sempre esti-
veram em paralelo para 
mim. Acabei aceitando-
-os como uma busca de 
algo maior, e hoje em dia 
se retroalimentam.
DEPOIS DE MIL CON-

VERSAS, CHEGAR 

AO ROY ANDERSSON 

PARA ESTE TRABA-

LHO FOI COMO UMA 

EPIFANIA, SOUBESTE 

LOGO QUE ERA ISSO QUE QUERIAS.

Sim. Eu ainda estou dando forma aos meus 
interesses… O que é que os une a todos? 
Tenho uma questão com a agonia, com o que 
perdura, com a dilatação do tempo (sempre 
tive um problema com horários). Gosto 
de coisas como o purgatório — terrestre, 
digamos. Roy Andersson tem isso, mostra 
a crueza da vida, jogada num tempo eterno. 
Este mundo do esquisito, do diferente… 
Eu insisto sobre aquelas coisas que estão e 
não queremos ver, como a morte. Então, a 
putrefacção da carne para mim é uma coisa 
maravilhosa, que a gente não assume. Ainda 
tenho uma luta muito forte com a finitude, 
e penso que Roy Andersson mostra isso, 
mostra o personagem quasi mortus, maqui-
lha os personagens de branco, parece que já 
morreram e não sabem. Então tem uma bur-
la constante com estes temas, com a perda, 
com o fracasso, que eu admiro e gosto. E a 
ironia, como a idiossincrasia argentina de ter 
sido um país exemplar, do primeiro mundo, 
e ter caído e ninguém falar “caímos, perde-
mos, vamos sumir”. Roy Andersson tem isso 
com o ser humano. Gosto de ver o uso dos 
instrumentos de sopro como uma cornucó-
pia angelical — de cobre. O cobre é onde eu 
faço as gravuras. E sempre me interessou 
esse contraste entre a carne, a putrefacção e 
os metais nobres, perduráveis. Até o óxido 
deles (sua putrefacção) é agradável. Sempre 
brinquei com esses dois caminhos. E acho 

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.

D
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COLABORARAM EM NÚMEROS ANTERIORES:
ALICE GEIRINHAS, ANA BISCAIA, ANA 
OLIVEIRA, ANDRÉ COELHO, BETÂNIA V. 
PIRES, ESGAR ACELERADO, JUAN CAVIA, 
L. FILIPE DOS SANTOS, LUÍS BELO, LUÍS 
MANUEL GASPAR, LUÍS TROUFA, NANDO MURIO, 
NIKITA KAUN, PATRÍCIA MATOS, PEDRO 
SERPA, RAQUEL BALSA, RICARDO REIS, 
ROSÁRIO PINHEIRO, SUSA MONTEIRO.

Dartagnan Zavalla

que Roy Andersson tem essa combinação.
E A GRAVURA TEM SIDO A TUA TÉCNICA 

PREDILECTA. PORQUÊ?

Eu fiquei apaixonado quando vi a placa de 
cobre e fiz pela primeira vez o trabalho de a 
cortar com metal… Quando você desenha, 
aparece no papel, você está olhando o dese-
nho, mas o processo da gravura tem o que 
tem a fotografia quando se tem que revelar: a 
imagem aparece depois. Eu sou um bocadi-
nho contra o processo digital, tirar seiscentas 
fotos e já as ver e editar, eu gosto da magia 
— eu gosto do realismo mágico. A gravura… 
você desenha no escuro, e só depois de botar 
em ácido é que aparece a linha. Fico apaixo-
nado ainda pela magia, para mim é preciso 
magia em algumas coisas.

INSTAGRAM.COM/DARTAGNAN.ZV

Sinfonia para Puercos, gavura em água forte de Zavalla

A conversa integral está disponível, 
em vídeo, no site do Cine Clube.
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