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1 
GENÉRICO 
 
Ciclo de Filmes Pedidos  
 
1. Este ciclo é resultante da votação dos sócios do C.C. V. Infelizmente, não nos foi 
possível conseguir para este mês "Voando sobre um Ninho de Cucos", de Milos 
Forman, que, como o sócio se lembra do último Argumento, tinha sido o segundo 
filme mais votado. Fica aqui a promessa que, logo que a distribuidora o permita, 
faremos a sua passagem integrado num outro ciclo que já temos concebido e com a 
designação ainda não definitiva de Ciclo "Zero Em Comportamento", e que se 
debruçará sobre a loucura e ou comportamentos (a) normais.  
 
2. A votação para este ciclo foi bem participada podendo, a partir dos resultados, 
concluir-se que os sócios da C.C. V. têm gostos diversificados, mas que na sua 
esmagadora maioria mostra exigência de qualidade. Nada de espantoso, registe-se.  
 
3. Quanto aos filmes a ver -Apocalipse Now, Janela Indiscreta, Paris – Texas, Era 
Uma Vez na América – pouco há a dizer.  
 
3.1. RAN tinha obtido o mesmo número de votos que Paris - Texas e, atendendo ao 
facto de termos exibido a obra-prima de Wim Wenders em Dezembro último, 
tentámos primeiro conseguir a obra de Kurosawa, mas em v ao. Com Paris - Texas 
não ficamos mal.  
 
3.2. Registe-se que tanto Alfred Hitchcock, como Wim Wenders, como Sérgio Leone 
são europeus que filmam na América e a América. E que Apocalipse Now fez o seu 
êxito na Europa, já que o seu lançamento nos Estados Unidos foi um desastre. 
Quer-se só mostrar com este ponto, que os nossos sócios valorizaram duma forma 
bem vincada este fascínio e intercâmbio de valores que se verificam 
constantemente entre um e outro lado do Atlântico.  
 
3.3. A nossa sessão dedicada aos mais novos com E.T., de Spielberg vai ser 
projectada no Cine Rossio, integrada num vasto programa que o Secretariado 
Municipal de Cultura vai coordenar no "Dia Mundial da Criança". A sala é enorme, o 
que lhe vai dar a oportunidade de rever o adorável ET convenientemente 
acompanhado pelo (s) seu (s) filho (s), sobrinho (s) ou irmão (s) mais novo (s).  
Como constata, Maio é um mês de excepcionais filmes no CCV. Aproveite-os.  
 
 
 
2 - OPINIÃO 

ÁREA INTERMEDIÁRIA 
 
O espectador estabelece com o cinema uma relação intrínseca de identificações 
projectivas. Entre o écran/imagem e o espectador forma-se uma área de 
funcionamento mental, psicológico representado por um modo de relação ilusório 
onde circulam pulsões, fantasmas, medos, as emoções mais variadas desde o 
êxtase ao pânico. A imagem e o que "lá acontece" funcionará como estímulo 
precipitante para a libertação de pulsões dinâmicas e partes do "self". Os filmes 
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que, normalmente, mais gostamos ou "mais nos tocam" são aqueles com os quais 
estabelecemos uma relação afectiva ou emocional mais intensa e, portanto, aqueles 
que as identificações projectivas estão mais presentes, ou seja, são mais 
facilitadas. Por identificação projectiva entende-se a dissociação de partes do "eu" e 
a projecção dessas partes no interior de objectos externo provocando mudanças 
estruturais no eu. Está na base de todas as relações afectivas e dos mecanismos de 
pensamento porque por outro lado, aquilo que é projectado leva o individuo 
(espectador) a experimentar sentimentos conformes com a projecção.  
Ilustrativo desta situação parece-me legítimo evocar Tarkovski dada a qualidade de 
"material" psicológico presente em todos os seus filmes.  
A procura da essência da vida, a afirmação das obras de arte por si só como uma 
forma de verdade, de realização e libertação espiritual e individual constitui factor 
comum dos seus filmes. Veja-se Andrei Rubliov (retrato de uma época castradora 
das diferentes formas de expressão individual e artística e da vida de um homem 
que tem fé e deseja voar), ou ainda Stalker (as contingências do acaso/vida a 
imperarem e a controlarem o Homem. A luta deste contra as sucessivas armadilhas 
todas elas significando "perigo de morte" e subjugação. Mais uma vez, o desejo de 
libertação e de afirmação pessoal expresso na procura de um espaço onde impere o 
"silêncio" e não haja opressões contra a realização e felicidade, onde se possa ser 
Humano), ou ainda Nostalgia onde estão patentes o desejo de mudança e a 
nostalgia por consciência de perca.  
Com Tarkovski a arte não é funcional nem explicativa, é vida sentida, pensada, é 
procura de identificação do absoluto e da perfeição.  
Os filmes de Tarkovski traduzem-se por uma construção paciente de cada peça: o 
diálogo, a imagem, a música em consonância plena, quase divinal – a supremacia 
de um poema contado e moldado por uma experiência vivencial única. A câmara 
desliza sobre a realidade lambendo-a com calma o que nos permite deliciar com um 
desfile de quadros impressionistas; a nitidez da imagem é esbatida por uma névoa 
de frescura. Tal como disse Camus: "a paisagem é um estado de alma", em 
Tarkovski os seus estados de alma são sublimes a ponto de nos constrangirem com 
tal beleza. Tudo é lento, pensado, profundo. Ao sairmos, fica-nos uma sensação de 
nostalgia inquietante. A consciência de perca pela desvinculação de pedaços de 
nós. 
 
© São Matos 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

CONTRA A MORTE DE DEUS 
 
Os quatro filmes de Tarkovski que o Cine Clube de Viseu exibiu ultimamente não 
tiveram grande afluência de público. Aliás, o mesmo aconteceu na sua exibição 
comercial, tanto em Portugal como no restante mundo ocidental, para já não falar 
no pais natal do realizador, a União Soviética, onde, para além do mais, alguns 
deles tiveram problemas com a censura oficial. 
Isto apenas prova que o cinema lento, pausado infinito, místico deste genial 
realizador não teve aceitação do público, nem no Ocidente nem no Leste, embora 
neste último caso me faltem dados suficientes e tenha havido a tal repressão 
estatal já referida. A verdade, porém, é que, mesmo nos países onde não há 
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qualquer censura à exibição cinematográfica, tudo se passou como se os filmes 
praticamente não tivessem sido exibidos: salas vazias, público ausente. 
É certo que certos jornais e revistas especializados e mesmo certos festivais ainda 
não totalmente controlados pela política das distribuidoras internacionais deram a 
merecida importância à filmografia deste realizador. Mas tudo se reduziu a meia 
dúzia de intelectuais e se não fora o exílio de Tarkovski no Ocidente nem com 
certeza merecia as honras das páginas noticiosas dos jornais diários, ávidos apenas 
dos acontecimentos medíocres de um quotidiano banal. (E ainda ouve dizer, 
contraditando Marcel Proust, que ler jornais é saber mais!).   
Tudo isto, no entanto, se entende, embora não aceite. O grande problema é que 
Tarkovski viveu num tempo e num espaço hostis ou pelo menos indiferentes. E isto 
aplica-se tanto ao tempo em que viveu e produziu na União Soviética como ao 
tempo em que viveu e produziu no Ocidente. Com efeito, Tarkovski, mais que um 
dissidente soviético, foi um dissidente dos valores que pautam a civilização 
contemporânea, com a excepção do mundo árabe e certas faixas africanas e 
extremo – orientais.  
Como é que um artista que filma a vida como uma ascensão profundamente 
religiosa e o homem como um anjo cardo que anseia por voltar a voar poderia ser 
aceite nos dois mundos em que viveu? Dois mundos politicamente opostos, mas 
que no aspecto religioso não estão tão distantes como isso. É que, embora haja 
liberdade religiosa no Ocidente, a verdade é que vivemos, tanto a Leste como a 
Oeste, num tempo marcadamente materialista, em que a sede do absoluto se 
perdeu. Contrariamente ao que ainda há cem anos acontecia, a fé, mesmo quando 
verdadeira, é crivada por violentas dúvidas e, de qualquer maneira, para uma 
grande maioria, a religião não passa de um ritual cinzento que se cumpre, no 
fundo, sem a esperança, que é uma das principais virtudes teológicas. 
É um lugar comum dizer-se, citando Nietzche, que o nosso século é o século da 
morte de Deus. Acredita-se no lucro, na classe operária, na arte, no estruturalismo, 
no prazer efémero dos sentidos, em suma no contingente que muda 
continuamente, mas a fé na transcendência que sustentava o homem desde a alba 
da sua aparição na terra perdeu-se.  
No fundo, o problema de Tarkovski é o problema de Andrei Rubliov, um pintor de 
ícones da idade Média Russa que tinha perdido a fé, devido à fome, à peste, às 
guerras, aos saques, às calamidades naturais e às injustiças humanas que o 
rodeavam. E por isso resolveu remeter-se ao silêncio e deixou de pintar. Com 
efeito, num contexto destes, pintar, fazer arte, para quê? Mas Andrei Rubliov ainda 
acabou por "colorir" os seus ícones e Tarkovski, aliás, também acabou por realizar 
os seus filmes. Mas pergunta-se, agora em relação a Tarkovski. Para quê.  
Tal como Andrei Rubliov, também Tarkovski já entregou a sua alma ao criador. Que 
a terra lhe seja leve e que Deus lhe dê um cantinho no céu onde possa fazer um 
filme que seja só eterna imagem branca, perenidade, luz. O mundo, esse continua 
com o seu apocalíptico avanço industrial e tecnológico a correr para o abismo, a 
negrura, o agnosticismo e a descrença. E daqui a alguns milhares de anos, 
Tarkiovski talvez seja suposto ter vivido na época de Andrei Rubliov, tão paradoxal 
foi a sua existência no século XX. 
 
© António Rocha 
 
 
 
 


