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1 
GENÉRICO 
 
"Todo o filme soviético é, de certo modo, um tríptico: em relação a si mesmo, ao 
Estado e ao legado einsensteiniano».  
Paulo Nogueira inicia com esta frase uma belíssima crítica a "Andrei Rubliov", um 
dos filmes que o Cine Clube de Viseu irá exibir integrado no Ciclo Tarkovski. De 
facto, este mês vamos ter o privilégio de visionarmos todos os filmes disponíveis no 
mercado português deste gigante do cinema mundial. Do tríptico indicado por Paulo 
Nogueira, ao escriba deste Genérico parece que o vector mais importante é a lógica 
e estética duma obra construída filme a filme como um dos mais belos edifícios da 
história do cinema mundial. Este vector é muito mais importante que o anedotário 
dum exílio inevitável e doloroso, inevitável pois é sabido como o talento foi tratado 
pela Nomenklatura Brejneviana, exílio doloroso pois ninguém como Tarkovski 
filmou a alma russa (daí a perseguição soviética?), ninguém como Tarkovski terá 
sentido Sacrifício e a Nostalgia da distância, do exílio da sua terra.  
Em relação a Einsenstein, nestas linhas breves, deve-se chamar a atenção para a 
visceral diferença com que ambos concebiam o tempo no cinema: truncagem e 
montagem em Eisenstein, mutações evolutivas de plano mais próximas do tempo 
real em Tarkovski.  
A obra de Tarkovski assenta num percurso único, onde, para além da concepção 
realista do tempo e do próprio cinema, se cruzam a obsessão da redenção pela dor, 
o bem, o mal e a sua ubiquidade, a terra, a água e a sua resultante – a lama. Isto 
é, o cinema de Tarkovski é, ao mesmo tempo, uma magistral representação da 
matéria e uma profunda abstracção da condição humana.  
Há cinema que é imperdoável perder-se. 
 
© Alex 
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VISEU, 20 DO 2  
 
Roger, não vou armar em intelectual. Tanto mais que me chamo José e sou 
telefonista sem vocação e contrato a prazo. E vi o teu filme.  
Lembrei-me seriamente da rubicunda professora da 1ª classe, que nos pendurava 
pelas orelhas ao tecto e adormecia infalivelmente às 10,30 de todos os dias, a ler o 
jornal. Claro, acordava depois sob apreciável algazarra, própria de uma feira de 
trocas que se preze, e no nosso caso a mercadoria era cromos de futebol. Prato 
diário: trinta e tantos ganapos de mãos vermelhas e lágrima no olho.  
Havia três meninos que escapavam sempre. Até as respectivas carteiras estavam a 
notável distância das nossas. Por causa dos parasitas. Nesse tempo, contentava-me 
eu pensando que os piolhos tinham asas. Coisas de crianças. O mais interessante é 
que nós nem ligávamos a que aquilo fosse educação. Chateava-nos era termos de 
ir à escola. E aqui começa o teu filme. 
Seres lentos como somos, complicado e exigente como é o organigrama social, 
precisamos de aprender a falar, ler e contar, pelo menos o suficiente que nos 
permita depois jogar, pior ou melhor, no xadrez da vida. No entanto, na imensa 
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maioria, somos meros piões de brega. E aí nasce o teu orfanismo, a tua solidão 
obsessiva. O trauma inultrapassado que dista da revolta apenas um grito.  
Parece que na escola resististe à imbecilização em massa e depois o teu pai morreu 
na guerra. Aqui em Portugal a guerra foi com Africa e o meu irmão não gosta de 
falar nisso. Eu sei que uma boa parte dele se perdeu por lá. Neste país é tabu falar 
desta guerra. Devo dizer-te que nos teus poemas percebi que tens medo do animal 
que és e dos animais que somos. Talvez por isso te recuses a indicar qualquer 
alternativa para o que contestas. Talvez também por isso a rejeição é tão premente 
e tão global no teu filme. Os teenagers alinham nessa. Pude reparar que enquanto 
ganapo, procuraste um pai, e depois excumungaste a autoridade, os valores morais 
e sociais, a tolerância, a estabilidade, a normalidade. A parede. O risco. O lado de 
cá (?). O Hitler queria dominar. Para ti a solução seria destruir. Destruir os que te 
rejeitaram e o que neles provocou em ti, em nós, em todos essa rejeição. 
Só assim consigo compreender a força inapreensível e a extraordinaridade com que 
fazes estoirar o muro. E essa força deve ser o sentido do facto inqualificável de 
termos vida. De sermos homens. E esse muro deve ser a infelicidade em que temos 
sabido chafurdar despreocupadamente. Cada um por si e em conjunto. E por que 
se calhar tudo começa nas escolas, puseste os ganapos a recolher os despojos do 
acidente na cena final, embora não tenhas criado um ciclo, o que seria pessimista; 
mas fez do filme uma biografia em que tantas vezes, cada qual, se revê.  
E se insatisfaz.  
 
© José A. carvalho 
 
 
 
4 - OPINIÃO 

CINEMA S. MATEUS 
 
Como já tem sido dito na imprensa regional e não, só (ver publicações da "área 
urbana"), Viseu é uma cidade com graves carências no que concerne a salas de 
espectáculos. Sendo sem a menor dúvida, hoje em dia, um dos mais belos 
aglomerados citadinos do país, para o que muito têm contribuído as remodelações 
urbanísticas ultimamente efectuadas, é realmente uma pena que uma cidade como 
esta, ainda por cima universitária, não possua um número, suficiente de espaços 
vocacionados para o cinema, o teatro, o bailado, os concertos e outras actividades 
de índole cultural ou simplesmente recreativa. 
Dentro do contexto de pobreza quase total que se seguiu à demolição do majestoso 
Teatro Avenida e a desactivação do Viriato, o único espaço para exibição de filmes 
foi durante muitos anos o Cine Rossio, o qual aliás também acabou por fechar, 
vítima, como os outros dois, de uma inadequação estrutural às novas exigências do 
consumo de espectáculos, que condenaram definitivamente as salas demasiado 
grandes ou as salas pequenas à moda antiga (caso de Viriato). 
Inaugurado há já algum tempo, o Cinema S. Mateus, não obstante ter já 
comemorado alguns aniversários, ainda se pode considerar um cinema novo, pois 
as suas características obedecem aos padrões mais modernos de um bom cinema 
tipo estúdio, cómodo, bem apetrechado e funcional. Abrindo as suas portas com 
uma programação diversificada, feita de filmes de diferente interesse artístico, mas 
quase todos com um mínimo de qualidade, veio na altura preencher uma Lacuna, 
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mas só com a condição de o Cine Rossio, um cinema eminentemente popular, com 
características portanto diametralmente opostas, ter continuado a funcionar.  
Como as coisas estão, com o Cine Rossio fechado e o S. Mateus monopolizando, 
sem culpa própria, é evidente, o mercado das fitas em Viseu, a programação, como 
é natural, foi diminuindo de nível, de tal maneira que, nos últimos tempos, os bons 
filmes exibidos são pequenos oásis num enorme deserto de Academias de Polícia, 
Karate Kids e outros subprodutos do género. Não estão em causa, como é bom de 
ver, estes critérios de escolha de filmes, pois o Cinema S. Mateus, não obstante ter 
por patrono um santo evangelista, é uma empresa comercial para quem é normal e 
legítimo ter lucros, sob pena de também ter de fechar. E não está também em 
causa o público, que acorre em catadupa aos filmes mais indigentes e não aflui em 
número suficiente a obras primas como Amadeus, Ran, A Honra Dos Padrinhos e 
Ana e as Suas Irmãs, estas duas últimas ainda por cima exibidas em estreia em 
Viseu. O que está em causa é não haver em Viseu salas de espectáculos 
diferenciadas de tal maneira que um cinema como o S. Mateus pudesse, com plena 
rentabilidade, exibir filmes semelhantes aos que exibem os cinemas com as suas 
características em Lisboa e Porto. E salas de espectáculos, não só de cinema, mas 
também espaços polivalentes onde a cidade pudesse receber as companhias de 
teatro, bailado, etc., sem estar a improvisar continuamente locais inadequados à 
fruição cómoda e civilizada da cultura. 
 
© António Rocha 
 
 
 
 
 
 
 


