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1 
GENÉRICO 
 
1. Que tem a guerra do Golfo a ver com o Cineclube? Imediatamente nada. No 
futuro (previsivelmente 92 ou 93) virá a ter: há que esperar pelas histórias que 
virão de Hollywood, à semelhança dos Vietfilms em que a indústria americana fez a 
sua leitura da guerra do Vietname sem os complexos que paralisam a capacidade 
geradora de ficções portuguesa, por exemplo. E há pelo menos um Vietfilm que 
ficará eternamente como uma obra-prima -Apocalipse Now - o monumento mais 
perfeito do cinema de guerra. Para além da constatação que a informação não se 
tornou naquele espectáculo em directo que alguns julgavam, pode-se já afirmar 
com segurança que o que se vê, o que se ouve, é da ordem da ficção. Como tudo 
que é filtrado pelas censuras. Peter Arnett da CNN não está (ainda) preparado para 
assumir isso, ao afirmar que só acredita no que vê. Como se todos os 
espectadores, debaixo do fluxo contraditório das diversas propagandas, não 
estivessem já preparados para tudo relativizar.  
Espere-se pelos filmes desta guerra, para se poder fazer uma síntese. Entretanto, 
reveja-se O Ano de Todos os Perigos, de Peter Weir (83), exactamente inspirado na 
experiência vivida por Peter Arnett na Indonésia na queda de Sukarno, quando 
trabalhava para a Associated Press.  
 
2. Fevereiro de 1991 será dedicado no CCV ao cinema italiano.  
Para trás ficou todo o fulgor do pós-guerra, em que se sucederam DeSicca, 
Rosselini. O neo-realismo evoluiu para experiências estéticas fabulosas com 
Pasolini, Visconti, Fellini (este oscilante). Já em 1980, Antonioni fez o extraordinário 
O Mistério de Orberwald, em que se pode afirmar que o cinema avançou 
esteticamente com o tratamento electrónico da cor. Todos os nomes indicados 
correspondem a mestres. E não se pretende ser exaustivo neste editorial: o cinema 
italiano deu (dá) muita gente e muitas obras de qualidade para a história do 
cinema. O que mudou é o sucesso: as carreiras dos filmes italianos é muito 
problemática em termos comerciais. Se os tempos mudaram e -como diria o senhor 
Lapalice -as coisas são o que são, importa ver os quatro filmes deste ciclo. Deles, à 
excepção do Esplendor que estreou em Portugal no ano em que foi produzido, os 
outros tiveram que esperar até terem encontrado sala entre um e quatro anos. 
Assim, ao desbaratar-se um dos factores -a actualidade -que poderá levar pessoas 
a um filme, mais problemáticas são as carreiras do mesmo.  
Os universos criadores destes quatro filmes são bastante diversos. Para se poder 
fazer com segurança um retrato do que é e como é o cinema italiano dos nossos 
dias, seria necessário um ciclo mais prolongado, o que poria problemas mesmo a 
nível de disponibilidade de mercado. Não há no mercado muitos filmes italianos. 
Apesar de todas as glórias passadas, a cinematografia italiana é entendida agora 
como uma cinematografia residual pela distribuição internacional. De qualquer 
forma, este ciclo tem interesse, até porque os filmes são bons (veja as páginas 
centrais).  
 
3. Em 23 de Fevereiro, numa organização do CCV, vai-se proceder a um colóquio 
subordinado ao tema Viseu, Cidade Cultural. Neste Argumento o leitor encontrará 
informação sobre esta iniciativa em que se pretende debater em profundidade a 
actividade cultural em Viseu. O Colóquio será aberto ao público e, de certeza, terá 
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profundidade e qualidade. Deixo aqui o meu convite para este Colóquio a todos os 
leitores.  
 
© Alex 
 
 
 
3 - OPINIÃO 

HOLLYWOOD 
 
O Cinema, fotografias em movimento projectadas numa grande tela, foi apreciado 
pela primeira vez em Paris no dia 28 de Dezembro de 1895. Assistiram 30 pessoas. 
O novo divertimento fez furor, todos desejavam ver as fitas dos irmãos Lumiere, 
Louis Jean e August Marie. De Paris os irmãos partiram à conquista do público das 
principais cidades europeias, onde exibiram com igual sucesso as suas imagens em 
movimento. Em Julho de 1896 foi Inaugurado em Nova Iorque o "Cinematógrafo 
dos Lumiere". O sistema foi considerado muito superior ao Vitascópio, aparecido 
alguns meses antes, do americano Thomas Edison. Os primeiros filmes limitavam-
se a mostrar cenas do quotidiano: saídas de fábricas, paradas, o movimento das 
ondas, comboios e carruagens em movimento. Rapidamente o público se aborreceu 
da novidade. Dois homens foram fundamentais para a saída deste impasse e deram 
ao Cinema um impulso decisivo. Um de cada lado do Atlântico (uma constante ao 
longo da história desta arte) foram eles: Georges Mélies na França e Edwin S. 
Porter nos EUA. Mélies foi o criador dos truques e efeitos especiais, realizou mais de 
mil filmes entre 1896 e 1934. “Uma viagem à Lua”, de 1912, é a sua obra mais 
apreciada e o primeiro filme de Ficção Científica. Foi uma obra inovadora: tinha 
muito actores, muita acção, bons truques, excelente encenação e cenários 
fascinantes. Edwin S. Porter, director dos estúdios de Edison, conhecedor da obra 
de Mélies fez “A vida de um bombeiro americano” remontando pedaços de filmes 
velhos com novas cenas e em 1903 “O grande assalto ao comboio”, filme de 12 
minutos e constituído por treze planos –o primeiro “Westem". Os ladrões assaltam 
um comboio, fogem, dominam uma pequena cidade, são perseguidos e finalmente 
castigados pelos defensores da Lei. Porter foi o inventor da montagem paralela e 
fez a máquina de filmar correr e saltar para seguir os actores. Os filmes tornaram-
se no grande espectáculo das classes desfavorecidas. Divertiam, aliviavam tensões 
e ensinavam. À medida que o negócio prosperava e se tornava mais rentável 
Edison ficava mais furioso com os seus concorrentes. Edison entendia que o invento 
era seu e desejava fazer valer os seus direitos. Para melhor combater os 
competidores associou-se as principais empresas americanas e aos franceses 
Pathé, para fundar a "Motion Pictures Patents Company". Em 1909 o grupo 
anunciou que mais ninguém poderia, nos EUA e nos mais importantes países 
europeus, filmar ou fazer cópias dos seus filmes. O grupo criou, de seguida, a 
"General Film Company" para estender o monopólio à distribuição dos filmes. Os 
concorrentes não aceitaram de bom grado este estado de coisas e os tribunais 
acabaram por decidir a seu favor. Acabara-se o monopólio. Esta batalha e as suas 
inúmeras peripécias tiveram como consequência a instalação de uma nova indústria 
nos arredores de Los Angeles na Califórnia, Hollywood. Longe de Nova Iorque e dos 
advogados de Edison, o Sol brilhava, a mão-de-obra e os terrenos eram baratos. A 
fronteira com o México ficava perto... Em Hollywood e no ano de 1915 foram feitos 
mais de metade dos filmes americanos. Hollywood era a afirmação da liberdade.  
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As estrelas são um produto típico de Hollywood. Foi Carl Laemmle, um produtor 
independente, que em 1910 ao roubar à "Biograph" a sua mais popular artista, 
Florence Lawrence, e ao espalhar o boato da sua morte, logo desmentido e 
atribuído à maldade do seu antigo patrão, criou um movimento de histeria colectivo 
que finalmente terminou quando ela apareceu em público. Todos a queriam tocar e 
as suas roupas foram rasgadas. Até aí os patrões não davam grande importância 
aos nomes dos actores o que também lhes permitia pagar salários baixos. 
Tal como as estrelas, também os grandes fracassos são característicos de 
Hollywood. David Wark Griffith ex-actor da "Edison Company" foi em 1908 para a 
"Biograph" como director. Griffith criou obras inovadores em conjunto com o 
operador de câmara Billy Bitzer. Utilizaram todas as técnicas básicas: fade-out, 
fade-in, long shot, full shot, close-up, travelling flashback. Em 1913 Griffith deixou 
a empresa para no ano de 1915 fazer uma das melhores obras da história do 
Cinema - "O Nascimento de uma Nação". A sua obra seguinte "Intolerância" custou 
uma fortuna, dois milhões de dólares, e o seu insucesso levou Griffith à falência.  
Ao longo deste anos Hollywood soube aproveitar as novidades do sonoro, do 
cinema a cores, do cinema, da projecção em 70 m/m, do 3-D e do cinemascópio -
criações americanas, mas soube acima de tudo atrair os maiores talentos e 
aproveitar as experiências das cinematografias mais diversas. O Cinema tornou-se 
a partir dos anos 20 no espectáculo por excelência, das multidões. Viveu períodos 
de grande fulgor e outros de apagamento, sempre procurou responder à 
concorrência. Nos anos 50 foi a televisão e agora é o video e as tv's por cabo e 
satélite. 0 Cinema não nasceu nos EUA, nem a eles se confina, felizmente, todavia 
é inegável que o seu grande sucesso e progresso técnico e artístico é indissociável 
da América de Hollywood. Face às actuais e previsíveis inovações o Cinema, tal 
como o conhecemos, ficará rapidamente ultrapassado.  
 
© A.J. 
 
 
 
4 - OPINIÃO 

OS SAPATOS DA BAILARINA 
 
Os sapatos da bailarina não são uns sapatos neutros, cinzentos, indistintos, banais, 
vulgares, uns sapatos que a gente usa, estoira, deita fora e compra outros, sem 
muitas vezes se lembrar da sua forma e da sua cor depois de os deixar de usar e 
mesmo às vezes em pleno uso. Os sapatos da bailarina distinguem-se dos sapatos 
em geral devido ao seu uso específico, o ballet, mas não só. Com efeito, também 
as sapatilhas do atleta de fundo têm um uso específico, o correr, também elas se 
distinguem pelo seu piso, reforço do calcanhar, maleabilidade do peito do pé, etc; e 
o mesmo se pode dizer das chuteiras do jogador de futebol e, de uma maneira 
geral, dos pedibus calcantibus de qualquer desporto.  
O que distingue os sapatos da bailarina dos sapatos em geral é em primeiro lugar a 
sua leveza. Esta qualidade salta bem à vista se compararmos os sapatos da 
bailarina com as botas grossas, pesadas, cheias de chulé, de lama e de poeira do 
campónio, mas já não é tão evidente se o termo de comparação forem, por 
exemplo, as sapatilhas do atleta, especialmente do saltador em altura, que devem 
ser, por motivos óbvios, tão leves como os sapatos da bailarina. Tal como o atleta 
que salta em altura, a bailarina eleva-se, mais leve que o ar, nas três dimensões do 
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palco, que não é só as tábuas de madeira, o cenário e a iluminação, mas é 
principalmente aquilo que não se vê, a estrutura digamos invisível da cena. Mas 
diferentemente do saltador em altura a bailarina não pula, voa, isto é, desenha, 
com os seus movimentos graciosos, a poética coreografia da dança.  
Por estas características que se ligam à essência do ballet já estamos a ver que a 
principal qualidade dos sapatos da bailarina não é a leveza. A leveza é 
evidentemente importante, mas não essencial, pois já vimos que várias actividades 
também a exigem; e aliás, parodoxalmente, os camponeses dançam com os seus 
socos toscos e frustes nos ranchos folclóricos de todo o mundo. Mas a dança dos 
camponeses, embora interessante do ponto de vista etnográfico, não é a essência 
da dança, tal como a concebemos, a dança que exige uma vida inteira de treino 
para, em momentos de grande beleza estética, se libertar como um pássaro da 
adstringência redutora das leis da gravidade.  
O calçado da bailarina exprime evidentemente esta evanescência que eu acabo de 
referir e neste último sentido a sua principal característica é a delicadeza. Apesar 
de servirem de estilóbato às colunas jónicas que são as pernas da bailarina, os 
sapatos da bailarina não precisam de ser tectónicos, pois as pernas da bailarina, tal 
como o seu torso, os seus braços e o seu rosto são um edifício todo feito de graça e 
portanto apto a permanecer suspenso para além de todos os limites. 
Poderia mesmo dizer-se que os sapatos da bailarina só têm a ver com os pés da 
bailarina, na medida em que os pés da bailarina são tão delicados como as 
aristocráticas mãos das belas madonas da arte bizantina e neste sentido deverá 
concluir-se com propriedade que os sapatos assentam como luvas nos pés da 
bailarina.  
Leveza, delicadeza e também graça são qualidades que se costumam atribuir aos 
anjos e às mulheres belas. Mas é sobretudo à bailarina, anjo e mulher, que essas 
qualidades convêm. E daí que também os bailarinos não se consigam eximir a essa 
conotação feminina que é, no seu imo, o mundo do ballet. Mundo do ballet que 
desenha a beleza nos arabescos saltitantes de uma sequência de movimentos que 
se abre e aprofunda no espaço e no tempo. Mundo do ballet que é o corpo todo, 
mas na sua mais íntima essência são as pernas e os pés, que por isso se querem 
tão espirituais como o rosto, e igualmente como o rosto, espelhos da alma. E a 
alma calça-se com leveza e delicadeza com os graciosos sapatos da bailarina. E 
quando a bailarina morre, como acontece no final do filme "Os Sapatos Vermelhos", 
é por lhe descalçarem os sapatos que a alma da bailarina não pode subir ao céu.  
 
© António Rocha 
 
 
 
 


