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DONZELA GUERREIRA NA RETINA DE ANABELA MOUTINHO: O que me move neste filme é a quietude de tudo aquilo.
No subsolo, como lava, gente inquieta, ou talvez não, gente inconformada, com certeza que sim.
Na capa: ilustração de Maria Margarida.
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LONGA-METRAGEM NÃO 
SOU NADA/THE NOTHING-
NESS CLUB, UM NEURO-
-THRILLER PESSOANO.
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Por causa de uma crónica, uma ilustração, um ensaio, mais cedo
ou mais tarde o Argumento vai fazer falta. Assinaturas €10C5 EDIÇÕES
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Editorial

ode parecer paradoxal uma associação como o Cine Clube, que, 
entre as suas facetas formais, também é juvenil, fazer sessenta 
e cinco anos — no dia 16 deste mês. Mas com certeza que esse 
sangue novo, esse desassossego, essa pressa do que ainda há-de 
vir contribuíram em grande medida para chegarmos até aqui, 
sobretudo para chegarmos até aqui nesta forma de quem fez um 
pacto com o Diabo. Mas nem com o Diabo nem com o Lord 
Henry Wotton: what you see is what you get.

E se não conseguimos assinalar de todas as maneiras que gosta-
ríamos este sexagésimo quinto ano de existência, tão insólito e 
recolhido, tão-pouco menosprezamos a evidência viçosa de ter-
mos resistido, de portas abertas, salas (meias) cheias e vingados 
de cada vez que se apagaram as luzes para se acender aquela que, 
em pirâmide crescente, atravessa a lente e mostra a poeira por 
cima das nossas cabeças. Afinal foi para isso que nos juntámos e 
se juntaram tantos outros antes de nós, em especial aqueles que 
se juntaram primeiro, em 1955, e cuja memória aqui actualiza-
mos. Este aniversário, talvez frugal, é como quando nos pedem 
para escolher o que levar para uma ilha deserta, um encontro 
com o nosso âmago.

Uma palavra para os nossos sócios que não têm podido continuar 
a acompanhar as sessões durante estes longos meses: temo-vos 
presentes, sentimos a vossa falta e estamos a pensar em maneiras 
de chegar o mais perto possível.

Porque esta idade é pouca. Queremos chegar ao iPhone 3000, 
como diz o Jorge Jácome (nas páginas dos Nada Roucos Anos 20), 
e ao 6D, queremos que o Sr. Liz seja lembrado por homens que 
estão para nascer, e, sobretudo, queremos que continue a haver 
em Viseu um lugar para o cinema e para quem o ama e por ele se 
sabe deixar enganar.

E por isso deitámos os olhos para o futuro, neste número, do 
trabalho com as crianças (no Bilhete-Postal de Elena Pasetti e 
no ensaio de Ana Eliseu), semente imprescindível, à série Future 
de Tommi Musturi, discutida com o autor pelo nosso anfitrião 
convidado, Edgar Pêra. Por isso e porque acreditamos que ter 
algo com que sonhar, por que ansiar é fundamental para seguir, 
e é levar a sério o que fazemos, é comprometer-nos para além dos 
limites de qualquer contrato, e é a nossa única arma contra o uti-
litarismo, o nosso único consolo perante a altivez dos vencedores 
do mercantilismo.

É nosso o monopólio da matéria-prima onírica.
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CINE-COSMOS
A CRÓNICA DE EDGAR PÊRA.
DESTA VEZ, É PÊRA QUEM FAZ
AS PERGUNTAS, E O AUTOR DE BD
TOMMI MUSTURI, O ENTREVISTADO.
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NA RETINA
ESPAÇO PARA PARTILHA DE OLHARES
E GOSTOS SOBRE UM FILME OU AUTOR.
DAS MÃOS E OUTROS OLHARES,
POR ANABELA MOUTINHO.
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Cine Clube de Viseu 
celebra 20 anos de 
intensa e inteligente 
actividade do projecto 
Cinema para as Esco-
las, com o qual tenho 
colaborado pessoal-
mente em diferentes 

tempos e formas, e fá-lo por conta própria, com 
uma exposição muito adequada e original.

Declaro desde já que estou muito satisfeita 
por ter tido a honra de fazer parte do grupo 
de trabalho do júri que avaliou os resultados 
gráficos da actividade Grandes Cartazes para 
Filmes Pequenos nestes últimos anos.

Conhecendo a qualidade dos filmes de 
animação propostos e a excelente escolha 
do programa, todos os anos aguardei com 
curioso interesse o envio das obras das crian-
ças portuguesas, dos jardins de infância e do 
1.º ciclo do ensino básico, que foram convi-
dadas a criar um verdadeiro cartaz do filme 
que tinham preferido.

E aqui está agora uma esplêndida oportu-
nidade: uma exposição de Dezembro de 2020 
a Março de 2021 que expõe uma dúzia de 
obras seleccionadas entre as muitas produzi-
das e que mais tarde se tornará uma exposi-
ção itinerante, indo ao encontro de crianças 
e adultos, de forma a tornar o mais ampla 
possível a fruição partilhada e a socialização 
da cultura visual produzida pela infância.

São várias as questões que devem ser 
abordadas para montar uma exposição deste 
tipo, porque muitos são os fios de pensamen-
to que se entrelaçam.

Dirigi durante 20 anos a PInAC, Pinaco-
teca Internazionale dell’Età Evolutiva Aldo 
Cibaldi, e tenho reflectido constantemente 
sobre como é sério e complexo avaliar o 
trabalho de uma criança.

É imprescindível que quem avalia tenha 
em mente alguns elementos objectivos, 
como o contexto de produção ou aspectos da 
composição da obra como o traço, o equilí-
brio e a criatividade, a competência técnica, 
a autenticidade representativa, as dimen-
sões; e finalmente, os elementos subjectivos 
do autor ou da autora (idade, experiências, 
qualidades individuais, emocionalidade, 
afectividade, motivação).

O contexto de produção é um conceito 
articulado que engloba vários aspectos: onde 
o trabalho foi realizado (escola, atelier, em 
família), se foi produzido de forma espon-
tânea ou a pedido do adulto/professor, se 
o tempo concedido foi limitado ou livre, se 
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todos tiveram à disposição os materiais para 
desenhar, colorir, pintar, se a turma conhecia 
várias técnicas expressivas.

No caso da mostra Grandes Cartazes 
para Filmes Pequenos, o quadro de referên-
cia do contexto de produção é muito claro e 
homogéneo, já que a actividade que permitiu 
a realização dos cartazes proporcionou às 
crianças oportunidades semelhantes, na es-
cola, sob a orientação competente do profes-
sor e no quadro de um percurso educativo.

Uma óptima condição de trabalho e uma 
plataforma valorativa favorável.

A proposta específica do projecto impu-
nha uma reflexão especial sobre o espaço-
-tempo.

Era pedido à turma transpor uma narrati-
va, fílmica-sequencial em movimento, para 
uma imagem fixa, capaz de ser uma síntese 
comunicativa e uma reelaboração pessoal 
dos conteúdos e emoções vividos durante a 
visualização.

Isso significava abordar as especificidades 
da animação, que cria a ilusão de movimen-
to entre um fotograma e outro, que flui na 
frente dos olhos humanos com a velocidade 
de 24/25 fotogramas por segundo.

Foi preciso reflectir sobre a narrativa, 
sobre as personagens e sobre os protago-
nistas da história, sobre os cenários, sobre 
o conceito de tempo, de duração e sobre a 
síntese audiovisual.

Por fim, mas não menos importante, ti-
veram ainda de considerar o papel da banda 
sonora, a sua capacidade de criar a profun-
didade da paisagem sonora, de enfatizar 
as emoções, de marcar o tempo da história 
orientando a interpretação dos significados.

Depois, deverão ter considerado as carac-
terísticas gráficas/composicionais neces-
sárias para criar um grande cartaz de 100 
centímetros de altura por 70 de largura; pen-
sado na relação entre imagem e fundo e entre 
imagens e palavras, na escolha dos materiais 
para a realização, na diversidade das lingua-
gens, nas diferenças de uso e produção.

Deverão ter discutido, comparado e então 
decidido sobre a ideia mais expressiva e 
comunicativa.

Para poder trabalhar uma área tão grande 
terá sido necessário desenvolver um projecto 
que pudesse depois mudar significativamen-
te de escala e, principalmente para os mais 
pequenos, essa capacidade imaginativa deve 
ser educada e apoiada, o que certamente os 
professores fizeram respeitando a originali-
dade dos projectos dos grupos.

Um desafio muito exigente, que foi bri-
lhantemente superado, como bem demons-
tram as obras expostas, que os visitantes, 
crianças e adultos, podem admirar.

Tratou-se assim de um percurso didáctico 
pelas linguagens da imagem fixa e em movi-
mento que permitiu às crianças experimentar 
e aprender a saber ver, ouvir, analisar, sinteti-
zar, imaginar, projectar, de forma a criar uma 
obra colectiva que tenho a certeza que criou 
competências e habilidades múltiplas. 

Agradeço de coração ao Cine Clube de 
Viseu, aos parceiros do projecto, aos pro-
fessores e aos seus alunos, que me deram a 
oportunidade de entrelaçar os três grandes 
amores da minha vida: as crianças, a cultura 
visual que expressam quando desenham e 
pintam, e o mundo mágico do cinema de 
animação.
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• Presidente honorária do CIAS,
Coordenação Italiana Audiovisual na Escola
• Ex-directora da PInAC, Pinacoteca
Internazionale dell'Età Evolutiva Aldo Cibaldi

Bilhete-Postal
O Bilhete-Postal desta edição comemorativa chega-nos de Itália,
mas vem dar-nos notícias daqui, neste tempo em que o lugar onde 
estamos diz tão pouco. Elena Pasetti, colaboradora e amiga do Cine 
Clube há já alguns anos, é curadora da exposição Grandes Cartazes 
para Filmes Pequenos, patente na Quinta da Cruz até 14 de Março.

Elena Pasetti

MUSEUS DE VISEU

BRÉSCIA, IT
ÁLIA
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ntre o imaginário de Herman Hes-
se e as crenças e práticas ancestrais 
que nos povoam a memória colecti-

va, Faldum convoca a comunidade para a 
beira do fogo e com ela partilha invocações 
e fantasias de transformação. Umas vezes, 
são desejos escondidos há muito, outras, 
esperanças que sempre se enunciaram, uma 
vida melhor, o mundo a mudar pelo menos 
um bocadinho. Foi este texto que o Trigo 
Limpo teatro ACERT escolheu, em 1996, 
para assinalar o seu 20.° aniversário.”

E
obre o mapa de Portugal traçamos 
uma linha de norte a sul, entre o re-
corte da costa atlântica, a poente, e 

a fronteira com Espanha, a nascente. Pro-
curamos um ponto elevado como local de 
partida. Será a Serra do Larouco. O destino 
são os arenitos recortados da praia da Coe-
lha, no Algarve. Com esta linha desenhada 
afinamos o itinerário sobre as estradas 
existentes. Optamos por não passar por 
cidades ou vilas. Que país é este que, entre 
Espanha e o oceano, cabe numa linha?”

S

DEPOIS DA
ESTRADA
---
DUARTE BELO
(TEXTO E
FOTOGRAFIAS)
---
MUSEU DA PAISAGEM
320 PÁGS.
2020
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“ partir de um enquadramento teó-
rico baseado nos Estudos Descriti-
vos de Tradução, sistematizamos e

analisamos a tradução dos elementos cultu-
rais presentes na legendagem em português 
europeu dos filmes de Pedro Almodóvar, co-
tejando os resultados obtidos com os apresen-
tados em investigações para outras línguas e 
culturas. Trata-se de um estudo pioneiro que 
aborda uma combinação linguística e uma 
modalidade de tradução escassamente estu-
dadas no panorama investigativo português.”

A N

“

a comemoração dos 75 anos do Ci-
neclube do Porto surge uma edição 
comemorativa com artigos de in-

vestigadores e personalidades destacadas da 
área do cinema. Esta edição, que cremos ser 
uma urgência histórica, aborda temas como 
as origens do movimento cineclubista e o 
particular contributo do Cineclube do Porto, 
o contexto artístico portuense na sua ligação 
com o Cineclube, o acervo do Cineclube 
e a sua relevância para a leitura da cultura 
cinematográfica dos últimos 75 anos.”

---
VÁRIOS AUTORES
---
CINECLUBE DO PORTO
MARTA REIS
JOSÉ ALBERTO PINTO
236 PÁGS.
2020

---
JOSÉ RUI MARTINS
---
ACERT (ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E RECREATIVA 
DE TONDELA)
35 PÁGS.
2020

FALDUM —
CADERNOS
DE TEATRO
ACERT #7

estudo percorre o cinema produzi-
do por realizadores afrodescenden-
tes em Portugal a partir dos anos

2000. O resultado final é este livro com 
estudos inéditos e entrevistas a realizado-
res como Vanessa Fernandes, Hamilton 
Trindade, Welket Bungué, Silas Tiny, entre 
outros. São analisadas e aprofundadas ques-
tões políticas e identitárias tangenciais aos 
modos contemporâneos de pensar, sentir e 
existir afro-europeus em contextos urbanos 
pós-coloniais e pós-industriais em crise.”

O
“

coleção O Filme da Minha Vida faz-
-se do repto lançado pela Ao Norte 
a autores portugueses de BD para

que criem um álbum inspirado num filme 
que tenha deixado marcas nas suas vidas. 
Cada álbum inclui 32 pranchas a preto e 
branco, um texto de análise e uma biogra-
fia do autor. O número 24 desta coleção, 
Both Sides Now, de Joana Mosi, é inspirado 
nos filmes The Lobster de Yorgos Lanthi-
mos e Love Actually de Richard Curtis. 
http://www.ao-norte.com/bd.php

A

---
JOANA MOSI
---
AO NORTE —
ASSOCIAÇÃO DE
PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO 
AUDIOVISUAL
40 PÁGS.
2020

O FILME DA
MINHA VIDA: 
BOTH SIDES
NOW 

“

“

PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE
O CINÉFILO, AS NOSSAS SUGESTÕES
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.

LIVROS
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J
E
A
N
-
P
IE
R
R
E
 
M
E
LV
IL
L
E

---
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DO CINEMA
PORTUGUÊS

---
M. DOLORES LERMA
SANCHIS
---
HÚMUS
306 PÁGS.
2020

TRADUÇÃO
AUDIOVISUAL E 
TRANSFERÊNCIA
INTERCULTURAL
— ALMODÓVAR
EM PORTUGAL

75 ANOS:
CINECLUBE
DO PORTO
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o documentário Federi-
co Fellini, Sou Um Gran-
de Mentiroso (Damian 
Pettigrew, 2002) Fede-
rico Fellini apresenta a 
sua definição de arte:

A arte é algo que nos con-
forta, que nos dá segurança (...) que nos faz refle-
tir sobre a vida, que, sozinha, seria só um coração 
que bate, um estômago que digere, pulmões que 
respiram, olhos que se enchem de imagens sem 
sentido. Creio que a arte seja mesmo a tentativa 
mais conseguida de impregnar no homem um 
sentimento religioso indispensável e que a arte, 
qualquer que seja, o exprime.

Não é por caso que os planos seguintes do 
documentário são extratos das sequências 
finais de O Navio (E La Nave Va). Em O 
Navio, qual o olhar de Fellini sobre a arte e a 
criação cinematográfica? Como é que a arte 
aí se representa? Inocente, carnal, intrínseca 
ao espaço e ao tempo? Inevitável? O olhar de 
Fellini sobre a criação expressa-se em filmes 
e em palavras:

Criar é uma coisa que fazemos inconsciente-
mente. Creio que uma consciência excessiva dos 
processos através dos quais o artista faz as suas 
coisas não é de grande utilidade: um conheci-
mento excessivo da maneira como se desenvolve 
o processo parece-me poder ser prejudicial, cons-
tituir um obstáculo. Corre o risco de interromper 
essa energia fundamental e indispensável a que 
chamamos espontaneidade… A espontaneidade 
é precisamente o segredo da vida.
(Pettigrew, 2008: 62)

E, na suposta inconsciência da criação, há 
algo que se torna alavanca de um filme. Felli-
ni, numa conversa com Tonino Guerra, o seu 
argumentista, demonstra a alavanca genesía-
ca do percurso narrativo deste filme:

N

Veio-me à cabeça a cerimónia das cinzas de 
Maria Callas dispersas no mar Egeu, na última 
primavera. (Merlino, 2007: 310)

O Navio (E La Nave Va) é um filme com fun-
do operático, é uma viagem de homenagem 
a uma célebre cantora, Edmea Tetua, é um 
percurso no mar, um dos elementos pri-
mordiais da estética felliniana, até à ilha de 
Erimo onde os ambientes de ópera atingem 
o seu auge durante a cerimónia de dispersão 
das cinzas da amada colega de maestros, 
sopranos e tenores. É o navio de espelhos de 
uma identidade felliniana repleta de ima-
gens, de música, de rostos e de ilusão cine-
matográfica. Fellini define a omnipotência 
das imagens na concretização da memória:

O filme tem uma chave cromática: os vermelhos, 
os azuis, os verdes perdem a agressividade da 
realidade para assumirem o vago contorno da 
memória, os tons atenuados das recordações. 
(Fellini, 1989)

A música espelha o percurso profissional de 
cada personagem, os objetivos da viagem e os 
momentos cruciais do filme. Mas é também a 
marca do silêncio de uma ausência insubsti-
tuível, a de Nino Rota:

Em O Navio chamei ao navio “Gloria N.” dei-
xando o N em suspenso, porque não sabia o que 
queria dizer. Compreendi mais tarde que signifi-
cava Gloria Nino. Quando ele morreu deixou-me 
ficar um reino de sombras silenciosas.
(Pettigrew, 2008: 121)

A ilusão cinematográfica percorre as pala-
vras do autor e os planos do realizador:

O Navio apresenta-se, de agora em diante, 
como uma celebração perfeitamente excecional, 
e provavelmente irrepetível, das extraordinárias 
possibilidades de ilusão no cinema.
(Kezich, 2007: 349)

No estúdio é tudo fingido, exatamente como na 
vida, porque quanto mais um objeto é artificial, 
mais verdadeiro se torna. (…) Filmamos o mar 
verdadeiro e ele parecerá falso. Tentemos filmar 
um mar de plástico que inventámos e essa reali-
dade tornar-se-á com certeza mais interessante 
porque é uma realidade intensificada, ligada ao 
poder da sugestão. (Pettigrew, 2008:126)

A ilusão cinematográfica de O Navio (E La 
Nave Va) justifica as palavras de Fellini. A 
artificialidade cinematográfica percorre 
a representação de um mar parado, falso, 
criado por Dante Ferreti, composto de uma 
massa de folhas de plástico e de brilhantes. 
Quando a gaivota entra na sala de jantar, 
uma das personagens diz vai aos adereços e 
traz uma escada. Perante o sol artificial e o 
mar de papel, Valegnano e Imes Ruffo Saltini 
afirmam extasiadas Que maravilha! Parece 
falso e legitimam o valor da arte e da ilusão. 
A ilusão legitima-se nas sequências finais 
do filme quando aparece, gradualmente, o 
microfone, a grua com o operador de câmara, 
os cabos e os projetores, todo o mecanis-
mo de uma plataforma hidromecânica que 
permitiu os balanços do barco no convés e na 
sala de jantar durante a viagem e o naufrágio. 
O maestro Fellini, numa grua, aponta-nos 
em zoom uma câmara que define o plano 
com voz off de Orlando. Imagens, rostos e 
ilusões constroem um filme que reflete sobre 
o cinema e faz dele uma absoluta necessidade 
estética. O Navio (E La Nave Va) é a inevitabi-
lidade do cinema, nos depoimentos de Fellini 
e na expressão do objeto que criou:

Agora que O Navio (E La Nave Va) está acaba-
do, sou incapaz de dizer qual foi a minha intenção 
original. Só existe o filme: o que eu queria fazer 
como que se dissolveu. Lembro-me que, na altura, 
falava de personagens de charme intenso, como o 
charme das fotos de desconhecidos. Dizia que que-
ria fazer um filme no estilo dos primeiros pedaços 
de película, que seria todo a preto e branco, até 
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de um rinoceronte a bordo. E o rinoceronte 
tem, para Fellini, uma conotação especial, 
surpreendente, irónica e marcadamente 
transgressora:

Em O Navio, o leite de rinoceronte tem a 
conotação de qualquer coisa de ignoradamente 
enterrado no homem e que, se for descurado, 
o corromperá e envenenará. O subconsciente 
alimenta-se da confusão, do inesperado, do 
eternamente imóvel que nos assusta. É por isso 
que deveríamos explorar estas zonas obscuras. 
Ignorarmos o subconsciente é mutilarmo-nos a 
nós próprios. O final de O Navio tem por base 
um dos meus hábitos pessoais. Começo todas 
as manhãs por tomar uma boa tigela de leite de 
rinoceronte proveniente do Quénia e os efeitos 
benéficos são divertidos
— cresce-me um novo tufo de cabelos.
(Pettigrew, 2008: 79).

Para Fellini a arte é algo de indispensável, 
religioso, alavanca de sentidos no corpo hu-
mano e algo de profundamente vital:

Por outras palavras, a produção artística não é 
mais do que a atividade onírica da humanida-
de: o pintor, o poeta, o romancista, e também o 
realizador cinematográfico, teriam por função 
a elaboração, a organização, através do seu 
talento, dos conteúdos do inconsciente coletivo, 
exprimindo-os e revelando-os, na página, na tela 
ou no ecrã. Creio que se esta visão das coisas é 
justa, todo e qualquer problema de limites ou de 
restrições relativo à atividade artística se apaga-
rá. O inconsciente pode esgotar-se, ter limites? 
Os sonhos acabam-se? (...) Digamos que é a pas-
sagem do inconsciente ao consciente. É por isso 
que eu penso que, no artista também, o sentido 
do fazer é mais forte do que toda a finalidade. 
(Grazzini, 2007: 163)

O único critério estético que me inclinaria a 
aprovar para julgar uma obra de arte não seria 
tanto o de saber se é bela ou feia segundo certos 

com riscas, com nódoas de humidade, como uma 
peça de cinemateca. Algo falso, em suma, era 
justamente o que me seduzia, porque penso que o 
verdadeiro cinema deve ser assim (…) se pudesse 
lançar um comentário sobre O Navio, diria que 
me parece alegre, um filme que me transmite 
a vontade de fazer, imediatamente, um outro. 
(Grazzini, 2007: 175, 180)

(…) Mas a arte é também transgressão. E O 
Navio (E La Nave Va) projeta a transgressão 
da arte. As personagens são artistas criados 
por Fellini:

Um artista é fundamentalmente um transgressor. 
Pode ser também um revolucionário, mas psicolo-
gicamente um artista tem a necessidade pueril de 
transgredir. (…) Um criador precisa de se exprimir 
a si próprio através de um ato de transgressão 
para minar a tradição, o status quo daquilo que 
aceitamos, a conformidade que o sufoca porque 
já a superou. Em resumo, precisa de um inimigo. 
(Pettigrew, 2008: 38)

A sátira transgressora percorre a sequência 
das vozes e das cores da princesa de Herzog 
quando ela enuncia as características da voz 
do chefe de polícia e do general. Ao afirmar 
A voz do senhor chefe de polícia, pelo contrário, 
tem sempre a mesma cor. Um amarelo, opaco, 
não claro! e ao assumir É estranho. Não vejo 
cor. Uma voz sem cor, como um vazio, uma 
ausência… protagoniza um forte ataque à 
autoridade.

Orlando propõe a transgressão à prepotên-
cia do couraçado austríaco quando afirma 
E teria sido ainda mais bonito se perante tanta 
prepotência lhes tivéssemos dito: Não! Não os 
damos. No plano seguinte, uma encenação 
com o maestro e todos os presentes, no 
convés, comprova a vontade de resistência na 
representação lírica de um extrato de Aïda. 
O ensaio sério e forçosamente formal de Hil-
debranda Cuffari é interrompido pelo fedor 

parâmetros, segundo certos canônes das várias 
estéticas estabelecidas ao longo dos séculos, 
segundo os vários pontos de vista, as várias 
culturas, mas o de saber se é ou não vital. (…) Se 
a obra é vital, isso significa que terá então uma 
vida própria misteriosa. (Pettigrew, 2008: 53)

A arte é, em O Navio (E La Nave Va), vital e 
inevitável. Na cozinha enorme do navio, o 
ritmo acelerado da atividade diária possui 
um acompanhamento musical específico e 
uma coreografia que vai mudando, com a 
lentidão de gestos e de ritmos que inunda 
a sala de jantar. Ao poder intrínseco da 
imagem humana, junta-se o ritmo musical 
ligado aos gestos e aos olhares. Orlando 
apresenta os passageiros, os valores mais altos 
do fascinante mundo do espetáculo e da arte e 
mostra-nos uma profusão de tenores, barí-
tonos e sopranos, maestros e dançarinas. 
O enfant prodige Von Rupert considera uma 
gaivota que bate as asas como um diretor de 
orquestra e voa ao som do Danúbio Azul e o 
cómico Ripotin imita o voo da gaivota com 
as mãos, em gestos preparados.

A inevitabilidade da arte percorre a sequên-
cia da sinestesia entre vozes e cores prota-
gonizada pela princesa de Herzog. Cega, 
ouve a música e traduz as notas em cores, 
acompanhando a tradução com gestos sim-
ples e ritmados de maestro — celeste, celeste 
e branco, azul mar, verde esmeralda, verde, azul 
claro. O grão-duque afirma que a música fá-la 
ver como que um arco-íris de cores (…) e que a 
minha irmã acredita que a cada nota correspon-
de uma cor. A conversa continua entre eles 
acerca da pretensa justificação científica de 
um facto destes. Triunfa o elogio à princesa 
e sobretudo à extrema sensibilidade da sua 
alma. A princesa termina afirmando — nem 
todos podemos ver cores na música. E não só na 
música: as vozes também têm cores.
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O Navio (E La Nave Va), de Federico Fellini (1983)



Das mãos
 e outros olhares
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que me move neste filme 
é a quietude de tudo 
aquilo. No subsolo, como 
lava, gente inquieta, ou 
talvez não, gente incon-
formada, com certeza 
que sim.

Sete anos andei na guerra
E fiz de filho varão.
Ninguém me conheceu nunca
Senão o meu capitão;
Conheceu-me pelos olhos, 
Que por outra coisa não.
São os olhos, nesta recolha de Almeida 

Garrett, que nos fazem conhecer e, por isso, 
traçam o destino. A “Donzela que vai à guer-
ra”1, como Joana d’Arc, traveste-se para ser 
guerreira. Tal como as mulheres, a Mulher, 
nos idos dos anos 50, em pleno fascismo, 
retrógrado, conservador, machista e marialva? 
Não propriamente. A tese deste filme de Mar-
ta Pessoa, se alguma, é a de que a par de um 
certo tipo, acomodado, humilde e inseguro, 
se construía, sobre ele, um outro, de mulheres 
que se afirmavam pela negação — ou pela 
devoção ao que não queriam ser.

Tem uma história triste, a origem desta 
obra, mas solar, no seu seguimento.

Tanta gente, Mariana, aquela que com gran-
de grau de evidência é das maiores novelas da 
literatura portuguesa do século XX, teve os 
seus direitos adquiridos aos herdeiros da sua 
autora, marido e filha de ambos — Urbano 
Tavares Rodrigues e Isabel Fraga —, e projec-
to a concurso no ICA. Não obteve apoio. Não 
importa se o dinheiro era curto (é sempre) e 
o número de projectos a apoiar diminuto (até 
por de mais), nem sequer a posição em que fi-
cou, que desconheço. Travo amargo na boca. 

O que parece ter interessado a Marta 
Pessoa na obra de Maria Judite de Carvalho, 
como na de Irene Lisboa2, tão esquecida 
quanto a primeira embora mais martirizada 
em vida do que ela foi, resume-se a um estilo 

O

e a um jeito — o da crónica da observação 
do quotidiano. Olhar, registar. Contar. 
Histórias de gente simples, quantas vezes 
anónima de facto, que retratem seres 
singulares que sejam tipos colectivos, no 
sentido de ‘sociais’. Sensibilidade, a que é 
necessária para ver, domínio, do ritmo do 
conto curto, sagacidade, na descoberta de 
temperamentos, perspicácia, punhal para 
denunciar ou simplesmente para descrever.

Assim, Marta Pessoa lê e vai escrevendo, 
textos, anotações, frases, ideias, de carácter 
pessoal, literário ou proto-literário, e todas 
aquelas páginas começam a pesar-lhe no 
bolso. Voltar atrás para quê? Se abandonada a 
adaptação, por falta de recursos, por que não 
uma nova ideia, uma nova vontade? Entregue 
a “papelada” à argumentista Rita Palma, sua 
companheira na produtora Três Vinténs, o 
que fazer com ela? Talvez isto: um filme dedi-
cado à obra e às figuras dessas duas escritoras 
para, a partir delas, com elas e para além de-
las, revisitar o passado, exercitar a memória e 
compreender melhor o presente a partir desse 
‘pas de deux’.

Nada de novo, num certo sentido: Lisboa 
Domiciliária, Quem Vai à Guerra, O Medo à Es-
preita (para nos atermos às obras de longa-me-
tragem, documentais, todas elas) foram isso 
mesmo. O que é “solar”, como acima indica-
do, em Donzela Guerreira, a longa-metragem 
que se lhes seguiu e há pouco estreou, é que 
agora o dispositivo é construído (reconsti-
tuição cuidadosa de época nos figurinos, 
cenários e adereços de todo o tipo, recurso a 
arquivos fotográficos e fílmicos3), multiface-
tado (não se centra numa personagem mas 
fá-la foco de irradiação para percorrer uma 
sociedade e uma época) e complexo (porque 
é tessitura cerzida de múltiplos materiais, 
planos como naturezas-mortas, ou seja, 
pulsantes de vida implícita). Dos velhinhos 
e das velhinhas que moram naqueles aparta-
mentos que diríamos sem vida, das mulheres, 
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quase imperceptíveis diferenças de expressão 
entre si, constituem um tratado psicológico da 
mulher no Estado Novo: arredia, desconfia-
da, triste, ilusoriamente provocatória. Emília, 
essa, surge primeiramente de pernas para o 
ar — das mãos quietas à voz na sombra à ima-
gem invertida. A emancipada, olhar irónico 
em ambas as provas.

Cheia de muito, portanto:
Das mãos abertas tombando pessoas — 

seja o Luís de Tanta Gente, Mariana como o 
de Donzela Guerreira, sejam todos aqueles em 
que não mais podemos acreditar —, “Cada 
um de nós é um ilhéu — ilhotas flutuantes em 
mares profundos e larguíssimos de solidão. 
De abandono.8” Emília Monforte, resistente, 
coerente, emancipada, lenço verde-claro na 
cabeça, caminhando em direcção ao Tejo, 
sustendo o passo à beira da água, olhando 
o rio. As colunas enquadram-na. E nós com 
elas, enquanto o «narrador-salvador» não 
chega nem tudo o mais que ficou por dizer de 
filme tão fantástico assim.
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viúvas ou enfermeiras que acompanharam 
militares na guerra colonial e os viram ficar 
sem vida, literal ou metaforicamente falando, 
dos homens e das mulheres que viveram em 
luta contra o regime e disso fizeram a vida de 
todos nós, ficámos a conhecer uma estratégia 
— observador não participante — e um re-
sultado — desfiar de memórias, confidências 
consentidas, amarguras reveladas. São-no 
sobre uma época que, assim, aprendemos ou 
recordamos. Sem testemunhos não há His-
tória. Mas sem quem a reconstrua a História 
correria o risco de se perder por ausência de 
protagonistas directos. O que Marta Pessoa 
fez, neste seu original filme que escolhi para 
pensar, mistura de registo documental e de 
ficção, foi resgatar mulheres de carne e osso a 
partir de letras, espelhos, silêncios, olhares e 
vozes. E mãos4. 

“Levei anos — quantos? — a querer fugir 
duma solidão que me aterrorizava só de 
pensar nela, passei o tempo a acreditar nas 
pessoas e logo a deixá-las tombar das minhas 
mãos abertas.5”

Provavelmente não por acaso, o filme ini-
cia-se com um grande plano de mãos abertas, 
repousadas nas suas costas; descansadas, 
oferecidas, desistentes? Ou meramente quie-
tas? ‘Mãos quietas’, título e capa do livro da 
Emília Monforte, protagonista desta história, 
em contraposição com as irrequietas daquelas 
que seguem a cartilha dos papéis tradicionais, 
muito laboriosas e incansáveis nas múltiplas 
tarefas que delas são esperadas. Mãos quietas 
cujo único movimento com significado é o de 
martelar nas teclas da máquina de escrever, e 
assim fazer o mundo ser, e voar. As mãos são 
olhos e, na pessoa certa, transformam-se em 

olhares. Como as de uma resistente por ser 
Outra face àquilo que o fascismo urgia das 
mulheres, sopeiras ou donas de casa — dis-
crição, submissão, apagamento, desapareci-
mento. Uma mão cheia de nada, outra de coisa 
nenhuma.

Coisas algumas, contudo:
Maior atenção aos interlocutores e 
aos espaços onde habita Emília do 
que a si mesma enquanto corpo e 

rosto. Daí o recurso a tantas imagens espelha-
das dela, como se nos fosse verdadeiramente 
impossível fazer caber aquela pessoa cuja 
verdadeira identidade e cujo real sentir se dão, 
indirectamente, através do que escreve e diz, 
mais do que directamente surge e é mostrado.

Vários níveis de realidade sonora:
a da sonoplastia em geral (barulhos 
da cidade de Lisboa, onde a acção 

decorre), a da banda sonora (particularmente 
feliz a escolha da canção de Tony de Matos6), 
a da locução directa (da entrevistadora ra-
diofónica, da criada Etelvina…), a da voz-off 
persistente em todo o filme (da protagonista) 
cujo maior poder é tomar a função de uma 
verdadeira voice-over omnisciente, por 
conduzir uma narrativa de que só ela sabe o 
princípio, o meio e o fim. Logo, Emília é uma 
voz projectada na sombra, o que adensa o seu 
encanto e reforça a metáfora em que se inscre-
ve, a da coerência face ao rumo de indepen-
dência subterrânea que escolheu.

A par dos olhares que estes sons nos 
dão, os que se passam no “Estúdio 
Aurélio”7, à Praça do Chile, foto-

grafando as criadas da pensão onde Emília 
está hospedada, e ela mesma. As primeiras, 
sendo quatro, com duas fotos cada uma com 

1

2

3

1. In Romanceiro, de Almeida Garrett (1851).
2. Homenageadas por dedicatória no final do filme e pela 

inclusão, num plano, de exemplares de primeiras edi-
ções de Esta Cidade!, de Irene Lisboa (1942) e de Tan-
ta Gente, Mariana, de Maria Judite de Carvalho (1959).

3. Arquivos fotográficos da Câmara Municipal de Lisboa 
e da Fundação Gulbenkian, e arquivo cinematográfico 
do ANIM.

4. Além de três actrizes de eleição, Dina Félix da Costa, 
Joana Bárcia e, em particular, Anabela Brígida, a bri-
lhar com especial fulgor no papel principal.

5. Maria Judite de Carvalho, Tanta Gente, Mariana. Obras 
Completas, vol. I, Edições Minotauro, 2018, p. 33.

6. “Lisboa Acordou”, do filme Os Rapazes do Táxi, de 
Constantino Esteves (1967).

7. Uma “private joke”, dado que o director de fotografia 
do filme é Aurélio Vasques.

8. Irene Lisboa, O Pouco e o Muito — crónica urbana, 
Editorial Presença, 1997, p. 221.



Entrevista a
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ão haverá artista mais 
complexo no mundo da 
banda desenhada con-
temporânea do que o 
finlandês Tommi Mus-
turi. Entrevistei-o mais 
de uma vez para a série 
TV Arquivos Cinekomix

e para a curta-metragem Caminhando Com 
Musturi. Segue-se um resumo das nossas 
conversas. 
Tommi, vamos começar com uma coisa que é 
simultaneamente simples e complicada. Qual 
é a tua definição de banda desenhada?
O que é empolgante na banda desenhada é 
que ainda é uma expressão artística muito 
jovem. Portanto, consegui encontrar coisas 
novas na narrativa ou na forma de expressão 
por mim mesmo. Sabes que é uma forma de 
expressão relativamente fácil, porque tudo 
o que é necessário é caneta e papel, mas 
é difícil quando tens a página em branco 
diante de ti. Basicamente, podes criar o teu 
mundo, mesmo à tua frente, e isso é, de certa 
forma, mágico. Sim, vai ao essencial, é uma 
arte, embora esteja, de certa forma, mais 
próxima da animação e do cinema. Talvez 
mais próxima da animação, mas, por outro 
lado, contém texto, portanto também tem 
algo a ver com literatura. Digamos que é este 
o enquadramento da banda desenhada. Mas 
o que torna a banda desenhada diferente, 
para mim, é o intervalo entre os quadros. 
Eu gosto bastante de narrativas lineares, nas 
quais os quadros vão surgindo, um após o 
outro, muito ligados entre si. Só que, entre-
tanto, o oposto acontece porque eu introduzo 
quadros aleatórios, que não têm ligação a 
nada. Portanto, quando o leitor está a ler, 
o momento mágico dá-se quando ele se dá 
conta desses intervalos entre os quadrados. É 
como um jogo, como um puzzle. E, natural-
mente, podem ser lidos… subjectivamente. 

Eu não quero que seja entendido da 
mesma maneira por todos os leitores. Mas eu 
gosto de conexões muito soltas.
Como surgiu a série Samuel?
Nos primeiros anos as minhas BDs tinham 
muito texto, mas a partir de certa altura a 
minha narrativa começou a ficar cada vez 

mais muda. Com Samuel surgiu a ideia de 
fazer uma banda desenhada muda, que 
funcionasse sem qualquer tipo de texto. Mas 
esta personagem também nasceu no meu ca-
derno, e eu queria criar um tipo muito, muito 
simples. Tentei expressar emoções através da 
linguagem corporal, de maneira que a figura 
não tinha expressões faciais, e foi assim que 
nasceu esta personagem. Tornou-se numa 
personagem “almofada”, na qual experi-
mentas uma variedade de coisas. Eu tinha 
muitos esboços, e nestes esboços tinha posto 
a personagem a fazer coisas diferentes. Por 
causa desta regra que diz que ele não deve 
ter expressões faciais, o que ele pode fazer, 
basicamente, é representações, ou então ter 
reacções ao mundo à sua volta. Então, ele 
fala através das suas acções, e isso é essen-
cialmente o que fazemos toda a vida, são as 
nossas escolhas e acções que configuram a 
nossa identidade. Baseia-se na realidade, mas 
acontece num mundo de fantasia. Eu queria 
criar um outsider total, que pode ter a sua 
perspectiva sobre o mundo, explicá-la através 
das suas acções, e as suas acções tornam-se 
depoimentos sobre como funciona o mundo. 
Samuel é, de certa forma, uma banda dese-
nhada política, embora não se torne evidente 
à primeira vista. Mas a personagem, as suas 
acções, como disse, tornam-se afirmações, 
e talvez Samuel represente a minha própria 
forma de pensar e agir. Bom, e com Samuel 
tento por vezes baralhar o leitor.
Sim, eu gosto disso, tento fazer o mesmo.
Na realidade, é difícil, mas é super divertido.
E The Book of Hope?
Tenho estado a experimentar estilos e 
tamanhos, e também a trabalhar com 
outras formas de arte, como a animação e a 
performance. De forma que consigo ver um 
espectro alargado de coisas, e, assim, quan-
do tenho a primeira ideia, penso: devo fazer 
uma banda desenhada, uma pintura ou outra 
coisa, ou um texto? E é então que decido, 
“ok, faço uma BD”, por exemplo, e então crio 
um estilo para esses conteúdos, baseado ne-
les. E penso na melhor forma de transmitir a 
ideia, é assim que nasce o estilo. E é por este 
motivo que tenho estilos diferentes. Tudo 
nasce do conteúdo, ou da mensagem que 

tenho dentro, é assim… Acho que seria muito 
complicado se usasse só um estilo específico, 
e depois ter que conseguir empurrar e fazer 
caber lá dentro todas as ideias desta narrativa 
específica. Claro que este método de traba-
lho mantém-me consciente do que faço e 
também me motiva, porque eu aborreço-me 
facilmente se estiver a trabalhar na mesma 
coisa muito tempo.
Eu nunca seria um realizador como o Hitch-
cock… sempre a fazer o mesmo filme.
E, sim, gosto da ideia de estar em movimen-
to… Porque assim questionas o teu trabalho e 
é preciso realmente pensar sobre o que estás 
a fazer e a dizer.
Então sentes que o estilo é como
uma armadilha?
De certa forma, sim. Mas também existem 
outras razões para mudar de estilo.

Uma delas é que… eu entendo o estilo 
como algo meramente “capitalista”, como 
um papel de embrulho. Que é facilmente 
duplicado. Mas eu, como artista, sou im-
previsível no meu trabalho, isso é algo que 
o capitalismo tem dificuldade em absorver, 
portanto… Acho que há uma outra questão 
relevante hoje em dia, que é: todo o mundo 
está online e vê esta explosão visual todos os 
dias, e é influenciado por... muita coisa. E, 
de repente, um estilo espalha-se pelo mundo 
todo em segundos, e então todos começam 
a usar o mesmo estilo. Consomem estilo. 
Isso é óptimo para o capitalismo. Eu falo de 
conteúdos, estou a falar da mensagem que 
quero passar através da banda desenhada. 
Portanto, não é que precise de recursos para 
encontrar esta originalidade, penso mais no 
que quero dizer e nos valores que o traba-
lho incorpora. Gosto de experimentar na 
narrativa de banda desenhada, razão pela 
qual a escolhi como o meu principal meio 
de expressão. Mas eu, por exemplo, apa-
nho um estilo que poderá adoptar algumas 
regras do mainstream, mas depois ponho lá 
coisas que são totalmente o oposto, de forma 
que consigo manipular um estilo realmente 
mainstream, mas depois falar de coisas real-
mente complexas. E isso torna as coisas mais 
interessantes para mim. Acho original, de 
certa forma. Por isso tenho vindo a usar estes 
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estilos mainstream, para atrair as pessoas 
para livros com mensagens ou conteúdos 
mais complexos.
Tu não os tornas fáceis.
Sim, uso o estilo como uma forma de engodo. 
Para atrair pessoas inocentes para esta histó-
ria complexa. Quase todos os temas na minha 
banda desenhada coincidem com os valores 
que tenho na minha vida. Falo de alterações 
climáticas e coisas assim, não de uma forma 
evidente, mas através de exemplos… Uso 
estes estilos como isco, para atrair leitores 
inocentes, de certa forma, mas há outras 
razões. Em Future, o principal, para mim, vem 
dos conteúdos, porque estou a lidar com o 
futuro da humanidade, a tentar… explicar de 
alguma maneira o que poderá acontecer ou o 
que poderá ser o nosso futuro. Mas é um tema 
tão abstracto, é como se não tivesse forma. 
Neste momento, as pessoas percebem que… 
não há nada concreto, não conseguem prever 
o que se vai passar daqui a um ano, especial-
mente agora, com a crise do vírus.  
A tua série Future, com múltiplos estilos, 
lembra-me a obra de Fernando Pessoa. Aliás, 
toda a tua obra tem diferentes estilos e me 
lembra Pessoa e os seus heterónimos. Acho 
que usas uma estratégia de repulsão-atrac-
ção, numa alternância entre estados mentais 
antagónicos. Eu diria que outra caracterís-
tica do teu trabalho é a incerteza (vêm-me à 
cabeça o Gato de Schrodinger ou a Teoria 
da Relatividade), crias obstáculos para que o 
leitor tenha que decidir qual é a emoção que 
sente quando vê uma página tua.
Em Future precisava de um projecto com 
muitas perspectivas diferentes, e é aqui que 
entram os estilos, que trazem essas diferentes 
perspectivas para o tema. Sim, estou par-
ticularmente preocupado com o que está a 
acontecer com a arte, porque, claro, o que os 
capitalistas estão a fazer há imenso tempo é 
utilizar diferentes estilos e roubar para si as 
coisas pelas quais as pessoas se interessam. 
Mas agora acontece cada vez mais, logo, se 
criares alguma coisa nova, original, dentro de 
um par de meses estará num artigo de roupa 
interior ou em qualquer outro sítio. O estilo 
em si é usado como papel de embrulho para 
alguma coisa que se possa vender. Os artistas 

repetem-se muito nos produtos que fazem.
Quando comecei a fazer banda desenha-

da tinha um estilo, e tentei, de certa forma, 
chegar a uma espécie de narrativa própria, 
mas depois dei-me conta de que “ok, talvez 
esta não seja a melhor abordagem”, porque 
algumas das histórias que tinha eram real-
mente distintas umas das outras. Portanto, 
precisava de instrumentos diferentes, de 
diferentes formas de desenho, para conseguir 
explicar aos meus leitores as coisas que tinha 
na cabeça. Quando começo a fazer banda 
desenhada, ou uma história, antes de tudo o 
mais, escrevo-a em texto. Depois começo a 
pensar se devia fazer uma BD ou outra coisa 
qualquer, uma pintura, ou uma pequena 
animação, por exemplo. Mas acabo por fazer 
uma banda desenhada. Depois tento encon-
trar o melhor estilo para transmitir a história 
ou a mensagem da melhor forma. É assim 
que trabalho. 

Mas primeiro vêm os conteúdos, a história 
ou a mensagem, a ideia, só depois é que 
desenvolvo o estilo. Isto faz parte da minha 
linguagem na banda desenhada, a forma 
como tento explicar uma ideia. Os meus te-
mas principais vêm das minhas observações 
pessoais e da minha abordagem, de como eu 
vejo as coisas. Às vezes, vejo alguma coisa 
que compreendo profundamente, e uma nova 
história nasce aí. Daí eu tentar explicar de 
uma forma abstracta, em episódios, temas 
singulares. Mas em Future não há só uma 
realidade, algumas histórias têm sequência e 
outras não, depende das vezes e dos lugares 
que tens simultaneamente. 

A série Future é mais desarrumada, é 
uma mistura de coisas, e eu quis que fosse 
assim desde o início, mais… chocante do 
que delicada. Então também é uma mistura 
de estilos. Eu uso estes estilos, estes estilos 
reconhecíveis, sobretudo porque, quando o 
leitor os vê ou lê, há uma nostalgia que vem 
imediatamente ao de cima. A memória de 
algo… Claro que os estilos invocam muitas 
mensagens diferentes, semióticas ou de outra 
natureza. Portanto, não é algo que eu consiga 
controlar totalmente. 

A certa altura, já não sabia propriamente 
porque estava a usar tantos estilos diferentes, 

porque isso era um problema para muitos 
leitores. Isto também diz muito sobre como 
o capitalismo observa os estilos, e, portan-
to, quando eles se tornam num problema, 
isso até é uma coisa positiva. Eu acho que 
imensas pessoas, quando lêem, por exemplo, 
a Antologia da Mente, se sentem reflectidas no 
livro, e dão-me retorno. Uma vez, estavam 
duas senhoras idosas a lê-lo, e há uma que 
me pergunta “Mas quem são os artistas?”, e 
eu respondi “É tudo meu”... Porque eu não 
tenho o meu nome na capa. E em projectos 
que estou a desenvolver agora para Future 
não terei o meu nome na capa novamente. E 
faço uma compilação de estilos muito dife-
rentes. Gosto de baralhar as pessoas, porque 
estão sempre à espera da mesma coisa. E é 
um problema para muitas pessoas, ou era, 
pelo menos, quando eu mudava tudo imensas 
vezes. Perguntavam-me: “Por que é que 
muda as coisas?” Eles querem que continues 
a fazer o mesmo. E eu detesto isso, porque, 
no fundo, foram as pessoas que primeiro se 
queixaram destas mudanças de que hoje já 
gostam… Agora já perceberam.
Eu tive o mesmo problema, cada vez que fiz 
um filme de que as pessoas gostaram muito, 
se depois fazia outros em estilos diferentes, 
as pessoas perguntavam-me: “Por que é que 
não fazes outro filme como aquele?” Mas se 
já o fiz, não preciso de o fazer outra vez, não? 
É como as pessoas que comem papas de 
aveia todas as manhãs… e só querem papas 
de aveia.
Sim, sim, estão completamente formatadas.
Mas estas mudanças também fazem os 
leitores reflectir um bocado. Para saberem 
o que se está a passar. Ficam atentos, e isso 
também me mantém atento. 
E ao mesmo tempo podemos tornar a vida 
dos críticos mais difícil.
Sim, sim.
Porque esses estão sempre a tentar comparti-
mentar tudo.
É isso exactamente! Os críticos finlandeses 
também nos querem encaixar nesta ou na-
quela categoria. 
E nós estamos sempre a sair de uma caixa 
para entrar noutra!
Sim, sim, é verdade!

CAMINHANDO COM MUSTURI
UM FILME DE EDGAR PÊRA
(EM PÓS-PRODUÇÃO)Cine-cosmos,

por Edgar Pêra

TRADUÇÃO LUÍSA CRICK 
PÓS-PRODUÇÃO CLÁUDIO VASQUES
ASSISTENTE DE REALIZAÇÃO ANA SOARES
PRODUÇÃO BANDO À PARTE
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L  Ouvimos 7 realizadores portugueses com menos de 35 anos, e convencemo-nos da força e da 
sagacidade que há em arrogar a incerteza e fazer dela matéria de reflexão e de trabalho. Tomás 

Paula Marques, Laura Gonçalves, Luís Costa, Joana de Sousa, Alexandra Ramires, Dinis Leal 
Machado e Jorge Jácome oferecem-nos um olhar plural sobre o horizonte à vista e aquele ainda 

encoberto, numa fotografia viva e arguta do cinema português que está a começar hoje.

ESPECIAL

No secundário, antes de entrares para a 
ESTC, estudaste Artes e Indústrias Gráficas. 
De todas as artes, porquê o cinema?
Estudei Artes e Indústrias Gráficas apenas 
por ser a única opção artística na escola onde 
andava. Nesse sentido, tanto o teatro como o 
cinema eram áreas com as quais sempre me 
senti muito mais confortável. E encontrei no 
cinema um espaço com várias camadas de 
criação e interpretação — sempre me interes-
sou mais esse desafio. Sentia que o cinema 
continha todas as áreas artísticas que me 
interessavam: da interpretação à fotografia, à 
literatura, até às ciências sociais.

Acho que o poder empático e sensorial do 
cinema foi o que me agarrou a ele. Sensorial 
pela proximidade da vida, da relação que 
temos com o tempo e o quotidiano. Descobri 
no cinema uma espécie de modelação da vida 
e dos sentimentos de uma forma que nunca 
senti em nenhuma outra área. Aliás, acredi-
to que o cinema tanto imita as nossas vidas 
como nós, na nossa vida, imitamos o cinema 
— como um ciclo infinito de partilha entre os 
valores semióticos inerentes ao filme e quem 
o consome.
Então acreditas no cinema como agente
de mudança da sociedade? Ou ele é apenas 
um espelho?
Consigo acreditar no cinema como agente 
de mudança da sociedade. Parece-me que o 
cinema não salva vidas de forma literal, mas 

Tomás Paula 
Marques j
Nasceu no Porto em
1994, mas é em Lisboa, 
na Escola Superior de 
Teatro e Cinema, que 
estuda Realização, 
licenciatura no âmbito 
da qual realiza Sem 
Armas (2016), curta 
estreada no Indie-
Lisboa, e o seu filme 
final de curso, Em Caso 
de Fogo (2019), que 
ganhou o Prémio Orona 
em San Sebastián. Está 
actualmente a finali-
zar a curta-metragem 
Cabra Cega, enquanto 
desenvolve um projecto 
de mestrado na Elías 
Querejeta Zine Eskola.

com certeza influencia vidas, principalmente 
durante o nosso crescimento — os filmes 
permitem novos estados de percepção e uma 
nova relação com a alteridade, abrindo possi-
bilidades de empatia e debate. Ou seja, penso 
que o cinema também nunca é um espelho 
directo da realidade, porque existem várias 
camadas do ponto de vista dxs criadorxs que 
moldam e distorcem esse possível espelho 
(mesmo no dito documentário). Apesar de 
tudo, conseguimos verificar a influência do 
cinema na história, sobre determinadas pro-
blemáticas sociais e representações. Nesse 
sentido, parece-me importante não subesti-
mar o poder do cinema como catalisador de 
mudança social. Lembro-me de durante a 
pós-graduação ter feito uma pequena inves-
tigação sobre os discursos políticos na arte 
contemporânea e me aperceber que nos anos 
70, aquando da estreia do Clockwork Orange, 
se verificaram em Inglaterra variados crimes 
que simulavam algumas cenas violentas do 
filme. Claro que isto é um exemplo de um 
caso infeliz, mas mostra esta relação mimé-
tica de que falei. A verdade é que o cinema 
também já possibilitou incríveis projectos po-
sitivos na exploração de ideias de alteridade.
As coisas que te inspiram a escrever e a 
filmar emanam da tua vida ou são pretextos 
para entrares em mundos que não são teus?
Sim, sem dúvida que as ideias emanam da 
minha experiência de vida. Aliás, da minha 

vida e da daquelxs que me são mais próxi-
mxs, porque as ideias costumam sempre vir 
de contextos pessoais e sociais muito especí-
ficos — e por isso, nunca como uma experiên-
cia apenas interior, mas sim colectiva.

Eu penso muitas vezes que o cinema, 
de facto, cria novos códigos semióticos e 
estéticos que podemos, eventualmente, levar 
inconscientemente connosco a vida inteira — 
influenciando o mundo e possibilitando, por 
vezes, criar a primeira impressão audiovisual 
sobre certos temas, culturas e problemáticas. 
Nesse sentido, existe uma grande responsa-
bilidade no acto da representação — espe-
cialmente nos casos em que desconhecemos 
a experiência de quem estamos a filmar. 
Parece-me essencial que tenhamos sempre 
consciência da nossa posição no mundo 
quando criamos ou desenvolvemos algum 
tipo de representação. O cinema está cheio 
de possibilidades, mas muitas vezes também 
podemos perder uma boa oportunidade de 
estar calados. Para além de partir de expe-
riências pessoais e próximas, dou por mim 
a compreender como o lado colectivo do 
filme (também de quem participa nele) está 
nele latente — pelo menos relativamente aos 
poucos projectos que desenvolvi. O filme que 
estou a finalizar, o Cabra Cega, foi um grande 
exemplo disso — indo ao ponto de existirem 
4 argumentistas e 2 montadorxs. Sinceramen-
te, este processo de debate e reorganização 
constante em colectivo agrada-me bastante e 
deixa clara qual a minha posição no mundo 
e como os filmes que faço são também quem 
me rodeia. Os dois filmes que fiz na escola 
de cinema reflectem sobre a forma como os 
protagonistas se debatem com as pressões 
normativas de género e sexualidade. São 
sentimentos próximos de coisas que vivi, e a 
própria postura das personagens vai não só 
beber disso como da intervenção da equipa 
do filme.
Fizeste uma pós-graduação em Sociologia.
O que é que, em ti, une esse mundo ao
do cinema?
A pós-graduação em Sociologia surgiu 
exactamente pensando na criação cinemato-
gráfica. Dei por mim durante a licenciatura 
a sentir uma ausência de aprofundamento de 
certos temas e problemáticas, mesmo par-
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tindo estas da minha experiência. Para mim, 
o próprio cinema pode ser visto como uma 
ciência social, visto que é impossível pensá-lo 
sem pensar em relações interpessoais, re-
presentações culturais e políticas. Não gosto 
muito de limitar a visão sobre o que pode ou 
não ser o cinema, mas baseando-nos na sua 
história podemos sempre compreender que 
cada filme representa um marco no tempo, 
desenvolvido em condições muito específicas 
e, inevitavelmente, com uma determina-
da posição política e social no mundo. Ou 
seja, para mim estudar Sociologia foi como 
encontrar novos métodos de investigação 
sobre as componentes das histórias que crio 
e, igualmente, ir percebendo melhor a minha 
posição no mundo. Poderia tê-lo feito de 
forma autodidacta, mas penso que o contacto 
com a Academia, neste caso, foi crucial — 
não pela instituição universitária em si, mas 
porque me ajudou a contactar com pessoas 
de diferentes ciclos de debate, o que acabou 
por ser extremamente enriquecedor.
As dificuldades e a escassez que conhecemos 
no meio do cinema português fomentam, a 
teu ver e segundo a tua experiência, mais 
colaboração e solidariedade entre os profis-
sionais ou a competitividade?
Acho que não existe uma resposta clara 
relativamente a esta questão. Se por um lado 
se sente uma competitividade muito forte — 
que me parece uma reacção a um medo de 
não se ter a possibilidade de filmar mais (por 
haver poucos meios financeiros para tanta 
gente) — também já vivi alguns momentos 
de colaboração e solidariedade que valorizei 
muito. No entanto, acredito que não devemos 
romantizar essa beleza da colaboração em 
precariedade, porque por vezes é um motivo 
para as instituições e o Estado desvaloriza-
rem as dificuldades que o sector vive. Outro 
problema que me preocupa é a forma como 
a crítica, a distribuição e a própria cultura 
do país valorizam um filme. O que acontece 
é que raramente é dada voz a autorxs que 
não participaram em festivais internacionais 
de “classe A”, quando sabemos que para 
aceder ao circuito dos festivais é muitas vezes 
preciso ter certos conhecimentos e acessos 
dos quais nem todxs beneficiam. Sei de va-
riadxs autorxs que nunca tiveram uma única 
entrevista ou distribuição profunda dos seus 
filmes em Portugal, mas que têm desenvolvi-
do filmes realmente idiossincráticos dignos 
de grande atenção. Isto estende-se para 
problemas como a forma como o machis-
mo, o racismo e a lgbtfobia estão também 
assentes neste sistema de (des)valorização de 
vozes. Este silenciamento é bastante claro, 
e vê-se também, por exemplo, em selecções 
feitas por instituições como o ICA ou até as 
próprias companhias de produção. Depois 
há as inúmeras dificuldades que nós, jovens, 
encontramos ao começar a produzir filmes 
sem ceder às estruturas de produção viciadas 
pré-existentes — por exemplo, eu não consigo 
concorrer ao ICA para receber financiamen-
to para uma curta-metragem sem ter uma 

produtora atrás de mim. E tanto o currículo 
da produtora como o meu vão ser avaliados 
segundo critérios como os que referi ante-
riormente. Precisamos de encontrar novas 
formas de financiar primeiros filmes, novas 
formas de distribuir cinema, facilitar o apoio 
a criadores que não tenham necessariamente 
uma empresa atrás, assim como dar lugar de 
fala a quem tem sido silenciadx. Igualmen-
te, devemos parar de glamourizar a forma 
como produções precárias chegam a festivais 
internacionais. Aliás, quase qualquer jovem 
que trabalha nesta área precisa de vários 
trabalhos para sobreviver, restando pouco 
tempo para os projectos (e tendo de lidar com 
o cinema como se de um hobbie se tratasse). E 
acredito que todas estas problemáticas é que 
acabam por criar más experiências de compe-
titividade e perversidade no sector.

Luís Costa j
Realizou O Homem Eterno, que vence, em 2017,  
o Prémio Sophia de melhor curta-metragem 
documental, e O Nosso Reino, ambos reconheci-
dos em festivais nacionais e internacionais. 
Tem trabalhado em diversos projectos na área 
audiovisual, entre os quais o Pinehouse Con-
certs, e fundou recentemente uma produtora 
de cinema no Porto. Está a pré-produzir a sua 
próxima curta-metragem, a realizar uma série 
documental sobre fotografia, e a escrever
a sua primeira longa-metragem de ficção.

Quando e como descobriste o cinema?
Durante o meu secundário, altura em que se 
tomam as primeiras decisões profissionais, 
por assim dizer, senti uma grande indefinição 
em relação ao que haveria de estudar depois. 
As minhas ambições de veterinária, biologia 
ou psicologia eram cada vez mais frustradas 
por serem nada mais do que uma escolha 
estratégica ou confortável. 

Ainda por essa altura, eu e o meu pai, ape-
sar de confidentes, pouco falávamos. Acho 
que criámos o hábito de ir ao cinema regular-
mente para estarmos juntos sem ter de falar. 
Por vezes assistíamos a três ou quatro filmes 
numa semana. No entanto, rapidamente se es-
gotou em mim uma espécie de imaginário que 
as salas mais comuns nos ofereciam. E assim, 
por curiosidade, fui procurando outro tipo de 
cinema, que, de forma natural, me apaixonou. 
Acabei por comentar a hipótese de estudar 
cinema com o meu pai, que, ao contrário do 
que esperava, me motivou a fazê-lo, por não 
me imaginar em qualquer uma das outras 
áreas. Depois disso foi uma decisão muito 
impulsiva e rápida, mas que parecia acertada.
Tens encontrado pontos de partida na litera-
tura, mas concordarias que os teus filmes são 
primordialmente visuais, imagéticos, menos 
verbais — “Se eu fosse bom com palavras, 
escrevia cartas” (O Homem Eterno, 2017) 
—? Ou neles as palavras são a outra metade 
simbiótica da imagem, em plena igualdade de 
direito cinematográfico? 
Mais do que o confronto entre palavras e 
imagens, há muitos outros elementos em con-
sideração, como o teatro, a arte, a música... O 
cinema é sempre uma espécie de linguagem 
paradoxal que conquista a sua independência 
através da apropriação de várias artes — sem 
disputa entre si — num novo tempo. Imagi-
no ainda que, se se impusesse uma ideia de 
direito cinematográfico entre estes elementos, 
os filmes correriam o risco de não correr risco 
nenhum, estagnando ainda mais a liberdade 
que julgamos ter.

No entanto, e ainda que falar dos meus fil-
mes seja, para mim, um acto prematuro, por 
serem poucos e tão diferentes entre si, diria 
que sim, são sempre mais imagéticos do que 
falados. A poesia em particular acaba por ser 
um ponto de partida muito relevante. Atrai-
-me que a poesia se faça de imagens impossí-
veis e das relações entre si. Enquanto que O 
Homem Eterno é criado através de uma apro-
priação de uma história e imagens familiares 
reais e necessita desse texto biográfico (com 
limites concretos ao nível da ficção), O Nosso 
Reino nasce de uma ambição mais poética do 
que narrativa, uma tentativa de aprisionar, 
sobretudo, a impressão do livro do Valter. Um 
argumento mais recente, de um filme futuro, 
Grito — inspirado no romance homónimo do 
Rui Nunes — sofre da mesma abordagem, 
uma espécie de exercício de resgate, uma 
tentativa de filmar a ideia da obra. Agrada-me 
ainda esta possibilidade de poder trabalhar 
personagens e universos anteriores aos filmes, 
até porque me custa bastante criá-los do nada. 
Filmar unicamente para não perder a memó-
ria seria talvez um exercício egoísta ou vai-
doso. Quando ou como é que sabemos que a 
nossa memória, e a sua preservação, também 
pode valer a pena para o outro? O que é que te 

«Não devemos romantizar essa beleza da colaboração em 
precariedade, porque por vezes é um motivo para as instituições
e o Estado desvalorizarem as dificuldades que o sector vive»
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atrai nessa alquimia generosa de transformar 
algo teu em algo que tão facilmente se vai 
fazer apropriar por outros?
A pergunta talvez nasça de um contexto de-
masiado específico. Quando penso em filmar 
para não perder a memória imagino, natural-
mente, o discurso do meu avô a propósito das 
suas (muitas) películas Super 8 e outros mi-
lhares de fotografias. No entanto, o meu avô 
não tinha qualquer pretensão cinematográfi-
ca. As suas imagens eram uma incógnita até 
eu próprio as descobrir por mero acaso, o que 
descarta de imediato uma possível vaidade... e 
revela apenas uma grande necessidade. 

Ainda assim, será difícil dizer que num 
contexto de ficção (ou documentário externo 
à nossa própria vida) não filmamos memórias, 
ou parte delas. O que define a voz dos filmes 
acaba sempre por ser a experiência pessoal de 
quem os faz. No fundo, sabemos todos que 
a necessidade da arte ou, pelo menos, de a 
produzir é um profundo dever para com nós 
próprios. Se isso resultar num objecto passível 
de ser apropriado por alguém, melhor ainda. 
O Bando à Parte é uma rede de apoio e parti-
lha constantes, certo? Fala-nos um pouco da 
tua experiência nesse ambiente de trabalho. 
O Bando à Parte é uma estrutura improvável 
que, de certa forma, trabalha o impossível, 
sempre com um volume de produção eleva-
díssimo. Sendo a maior produtora do norte 
do país, o seu sucesso deve-se sobretudo às 
pessoas que a fazem e que me ajudaram nos 
últimos anos. Para mim, a experiência com 
o Bando é um dos acontecimentos mais sig-
nificativos a nível pessoal e profissional. Um 
espaço contínuo de aprendizagem e paixão 
pelo cinema onde as equipas são pequenas 
famílias.
Mas mais recentemente também decidiste 
investir numa produtora própria… 
Em 2019 fundei, juntamente com três amigos, 
o André Guiomar, o Tiago Carvalho e o Mi-
guel da Santa, a Olhar de Ulisses, uma produ-
tora de cinema sediada no Porto. A decisão de 
o fazer foi, na verdade, um processo natural e 
inevitável para nós. Veio de uma necessidade 
de autonomia em relação à produção dos nos-
sos próprios projectos, e ainda de contribuir 
para a produção no norte do país, tentando 
também ajudar um conjunto de realizadores e 
ideias que nos chegam. Acabámos de estrear 
um documentário do André sobre o bairro do 
Aleixo, A Nossa Terra, o Nosso Altar, e estamos 
agora em produção de outros projectos.

Dinis Leal Machado j
Estudou Tecnologia da Comunicação Audiovi-
sual na Escola Superior de Media Artes e 
Design, tendo realizado várias curtas-metra-
gens, entre as quais A Minha Paisagem não 
Existe (2016), Snooze (2017), vencedora do 
Prémio Sophia, Cringe (2019), e, mais recen-
temente, A Vida Dura Muito Pouco, que tem 
passado por vários festivais, entre eles o 
vistacurta. É um dos fundadores da produto-
ra PAWK, e está a acabar o mestrado em Rea-
lização e Produção Audiovisual da ESMAD-IPP.

Onde e quando descobriste o cinema? 
Descobri o cinema ao domingo à tarde, no 
sofá de casa. As matinés de blockbusters 
com a família foram a primeira experiência 
de visionamento de filmes. Não era uma sala 
de cinema a sério, mas lembro-me de sofrer 
à espera do intervalo para ir à casa de banho. 
Felizmente havia muitos. Demasiados talvez. 
A minha mãe facilitava mais, com um olho 
na cozinha e outro na televisão. O cinema 
da minha infância cheira a bolo no forno, e 
tem poeira no ar de tantas vezes que vimos A 
Múmia. Mas nenhuma imagem me ficou tanto 
como as curvas da Catherine Zeta-Jones a 
fintar os lasers anti-roubo em A Armadilha. 
Nunca mais vi nenhum desses filmes, nem 
quero. Provavelmente estragaria a imagem 
que tenho deles. Um pouco mais tarde, saí 
dessa casa isolada no monte e vim para a Vila 
das Aves, onde tive oportunidade de ter a 
disciplina de fotografia do 7.º ao 9.º ano, e de 
fazer a minha primeira curta-metragem.
Tens trabalhado temáticas que emanam da 
tua experiência pessoal — até o José Pinhal, 
mas sobretudo nas ficções. O cinema é uma 
forma de digerir a vida? O que é que, numa 
ideia, te faz saber que vale a pena fazê-la che-
gar à tela e ao público? 
À partida, nunca tenho a certeza se uma ideia 
vale a pena. Quando tenho uma, faço questão 
de nunca a escrever de imediato. Deixo-a ficar 
algum tempo, a ver se permanece. Muitas 
dissipam-se. Essas provavelmente não valiam 
a pena, nem sequer para mim. Para o públi-
co é um pouco mais imprevisível, mas tento 
acreditar que se uma história, uma persona-
gem me move emocionalmente, poderá mover 
a audiência. Acho que somos todos muito 

pouco especiais, que vivemos e sentimos 
mais ou menos o mesmo (principalmente se 
nos focarmos numa geração). Nesse sentido, 
ao escrever a partir da minha experiência 
pessoal, não quero escrever sobre mim, mas 
sobre mais alguém. Pode-se dizer que é uma 
forma de digerir a vida, pois tratar algo que 
nos é próximo não significa que compreen-
demos realmente o assunto (neste momento 
estou a escrever um projecto sobre o casa-
mento na geração millennial e desconfio que 
sei cada vez menos sobre a questão). Acho 
que a experiência de fazer um filme é tão mais 
gratificante (e terrivelmente mais dolorosa) se 
a jornada de descoberta das personagens for 
também uma jornada de descoberta para o 
seu criador. 
A Vida Dura Muito Pouco saiu no início deste 
ano, tendo sido, provavelmente, muito visto 
em ecrãs de computador (e sabe-se lá mais 
que outros), talvez mais do que em grandes 
telas. Pensas nesta nova maneira de ver filmes 
quando os fazes? Como é que olhas para esta 
evolução (que este ano acelerou de forma 
abismal)? 
Não penso nisso quando estou a conceber o 
filme, não acredito que deva haver um impac-
to técnico no modo como planeamos o filme. 
Acho que o verdadeiro impacto é social, a sala 
de cinema, enquanto lugar de visionamento 
colectivo, impõe uma relação única entre 
o espectador e o filme. Existe um respeito 
para com a sala, a escala da tela é superior à 
nossa, não temos controlo sobre o filme, não 
o paramos porque é hora de jantar ou porque 
podemos deixar o resto para depois. Na sala 
escura apenas existe o filme. 

Em relação à aceleração da migração de 
público das salas para as plataformas de 
streaming, acho que um dos grandes proble-
mas é que o cinema está a perder o estatuto de 
exclusividade sob as estreias que sempre teve, 
e isso pode ter grandes impactos no grande 
público, muitas vezes mais motivado pela 
curiosidade do que pela experiência da sala. 
Este ano quebraram-se algumas barreiras 
nesse sentido e não sei se serão recuperáveis. 
Mas sinceramente, não sei se tudo isto vai 
funcionar apenas como uma aceleração do 
processo. A pandemia parece ter aquele efeito 
psicológico, de que quando nos negam a pos-
sibilidade de fazer algo, esse algo de repente 
torna-se urgente. Tenho o optimismo que a 
impossibilidade de irmos ao cinema nos leve 
massivamente às salas mal isto acabe, e talvez 
toda a experiência de isolamento nos recorde 
da importância de existir um espaço público 
para se ver filmes. Só talvez.
A Srª Panorama e, mais recentemente, a 
Pawk são frutos de uma vontade insolente de 
descentralizar o cinema em Portugal? Tens 
conseguido alguns apoios do ICA. A longa 
tradição de filhos e enteados no cinema portu-
guês mantém-se ou já estamos noutra fase?
A Srª Panorama foi apenas um projecto de 
adolescência, uma plataforma para dar corpo 
ao trabalho que desenvolvia com o meu 
irmão, sem qualquer pretensão comercial, 
apenas duas pessoas a tentar fazer filmes com 
a ajuda dos amigos e da família. A PAWK é di-
ferente, queremos que se torne uma produtora 

«No fundo, sabemos
todos que a necessidade
da arte ou, pelo menos,
de a produzir é um
profundo dever para
com nós próprios»

DOSSIER FUTUROS DO CINEMA
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audiovisual de referência. Não vemos o nosso 
posicionamento geográfico como um posicio-
namento político. Para já, é apenas uma ques-
tão prática, já que foi a norte que estudámos e 
é aqui que temos a maior parte dos contactos. 
Gosto de viver e filmar aqui, mas estamos 
a começar e tentamos gastar o mínimo de 
energia possível em regionalismos. Com a 
segunda parte da questão, tudo isto fica mais 
complicado. Mas sobre financiamentos e 
as suas eventuais relações familiares ainda 
tenho muito pouco a dizer: os financiamentos 
que tive foram apenas no contexto académico. 
Para a PAWK, e para mim pessoalmente, acho 
que ainda vai ser um longo percurso, que 
provavelmente passará, em algum momento, 
pela capital.

Joana de Sousa j
Pertence ao colectivo Rabbit Hole, colabo-
rando na produção, programação e criação 
artística em projectos transdisciplinares. 
Em 2012 foi agraciada com uma bolsa para 
frequentar o mestrado internacional DocNo-
mads, e o seu filme de tese, Bétail (2014), 
conquistou a Competição Take One! do Cur-
tas Vila do Conde e uma Menção Honrosa no 
Hamburg International Short Film Festival. 
Trabalha há vários anos com o Doclisboa, 
na área da programação, e desde 2019 que 
integra a direcção do Festival.

Uma questão irrecusável face à tua experiên-
cia no Doclisboa: como vês o presente do ci-
nema em ecrãs cada vez mais pequenos, uma 
experiência mais individual, e isso afecta a 
forma de pensar uma programação?
Não considero que o cinema se esteja a tor-
nar numa experiência cada vez mais indivi-
dual. O futuro do cinema nunca deixará de 
passar pela sala e pela experiência colectiva 
de ver um filme. Ao longo do tempo de exis-
tência do cinema — ainda curto, para forma 
de expressão artística — o que se tem visto 
é um aumento da diversidade de platafor-
mas onde ver filmes. Televisão, VHS, DVD, 
BluRay, VOD, etc. Considero que todos esses 
formatos são ferramentas importantes para 
difundir filmes mas não são os meios pelos 
quais o cinema consegue chegar à sua forma 
mais completa.

A vida de grande parte das pessoas hoje 
em dia é estruturada por uma multitude de 
ecrãs, o que cria um desequilíbrio entre a 
cabeça/visão e o corpo. Concentrados nesses 
ecrãs cada vez mais individuais, alheamo-
-nos não só dos outros mas também do nosso 
próprio corpo. Para mim, o cinema é uma 
experiência que envolve os corpos, o nosso 
e o das pessoas à nossa volta. Cinema não é 
somente o acto de ver mas também um gesto 
de partilha.

Do ponto de vista de um programador, 
sendo que o meu ponto de partida é a expe-
riência colectiva do cinema, mais concre-
tamente no contexto de um festival, essa 
multiplicidade de plataformas não afecta 
necessariamente a minha forma de pensar 
uma programação. A não ser em casos espe-
cíficos em que eu saiba que os filmes serão 
apresentados em meios alternativos, e aí, 
sim, penso na forma como esses filmes serão 
percepcionados. Todos os filmes são sentidos 
de maneira diferente através do grande ecrã, 
mas há obras em particular que só fazem 
sentido quando acompanhadas do ritual e 
ambiente de uma sala de cinema, que nos 
prepara para o tempo e disponibilidade que 
o filme possa precisar.
Como realizadora, este mesmo presente/
futuro do cinema, mais desligado da expe-
riência social, tem implicações na maneira
de fazer filmes?
O acto de fazer cinema é também uma 
experiência inerentemente colectiva, mesmo 
quando se filma sozinho. É impraticável um 
filme ser concebido, produzido e exibido sem 
haver uma qualquer troca de olhares, expe-
riências e momentos. As vidas de uma série 
de pessoas cruzam-se e é dessa constelação 
sinérgica que surge um filme.

Sendo programadora e tendo acesso a um 
conjunto bastante diversificado de filmes ao 
longo dos últimos anos, tenho notado que os 
ecrãs mais pequenos têm moldado uma certa 
maneira de filmar, principalmente quando se 
filma sem grandes estruturas de produção. 
Tenho reparado num desapego à paisagem 
ou a planos abertos para uma maior atenção 
a planos mais fechados, a uma proximida-
de maior a rostos ou pormenores. É algo 
curioso, mas que não me espanta: na história 
do cinema a evolução tecnológica sempre 
influenciou o olhar das pessoas.
Parte das dificuldades sentidas no tecido da 
produção, distribuição e circulação de obras 
em Portugal poderiam ganhar com projectos 

de colaboração e de rede. Como vês a nova 
geração, há sinal de solidariedade entre pro-
fissionais e estruturas?
Grande parte do cinema português não teria 
sido feito se não houvesse um grande espíri-
to de entreajuda entre profissionais do cine-
ma. Não havendo da parte do Estado uma 
política realista, consistente e sustentável 
para o cinema, as pessoas vão trabalhando 
e realizando os seus projectos optimizando 
ao máximo os poucos recursos que têm dis-
poníveis. Há uma partilha muito grande no 
cinema e a nova geração não é alheia a esse 
gesto. Contudo, o que tenho vindo a notar é 
uma perda do lugar para a experimentação, 
para a discussão e, principalmente, para 
o erro. Na forma que existe actualmente, 
o sistema de apoios ao cinema alimenta 
a competição, a hierarquia, e elimina por 
completo a possibilidade de falhar. Errar é 
importantíssimo para a criação de qualquer 
trabalho artístico. O valor de um filme não 
reside nos prémios que conseguiu ou no 
número de selecções que teve em festivais, 
mas se esses são os únicos critérios tidos em 
conta para a possibilidade de continuar a 
trabalhar, então cria-se um medo enorme de 
falhar e, acima de tudo, de partilhar o erro. 
Isto leva a que, por vezes, pessoas se fechem 
a um processo mais colaborativo de traba-
lho, principalmente quando ainda se estão a 
dar os primeiros passos e é mais fácil cair na 
insegurança. Nunca nos podemos esquecer 
que é na partilha de medos, vontades, dese-
jos e frustrações que o cinema se constrói e 
se torna vivo.
Plataformas digitais, salas de cinema, públi-
co, cinema de autor. Tópicos que dão pano 
para mangas, cada um a merecer atenção e 
a ter o seu peso na evolução do cinema. Qual 
deles vai exercer maior influência no futuro 
do cinema?
O cinema sempre habitou diferentes espa-
ços e acredito que essa multiplicidade de 
expressões vai sempre encontrar lugar, mas 
é importante haver um constante questiona-
mento das políticas da cultura do país que 
salvaguardem a criação artística de inte-
resses políticos ou de interesses financeiros 
privados. O cinema enquanto entretenimen-
to é uma opção válida mas nunca quando 
a única forma de o cinema existir seja essa. 
A tecnologia digital veio desafiar meca-
nismos hegemónicos e possibilitar formas 
alternativas de produção e distribuição, mas 
o circuito principal onde os filmes circu-
lam continua ainda a responder a diversos 
interesses e agendas. É urgente que tanto 
os profissionais do cinema como o público 
tenham consciência do seu papel enquanto 
agente activo no futuro do cinema.

«Tenho vindo a notar uma perda do lugar para a 
experimentação, para a discussão e, principalmente,
para o erro. Errar é importantíssimo para a criação
de qualquer trabalho artístico”

«Talvez toda a experiência de isolamento nos recorde da 
importância de existir um espaço público para se ver filmes»
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Jorge Jácome j
Procura investigar, nas derivas
narrativas dos seus filmes, a re-
lação entre utopias, melancolia, 
desaparecimento e desejo. Os seus 
filmes foram apresentados em vários 
festivais de cinema e museus: 
Berlinale, Toronto, San Sebastian, 
NYFF, IndieLisboa, Curtas — Vila do 
Conde, Palais de Tokyo, entre ou-
tros. Realizou Past Perfect (2019), 
que obteve o Prémio de Curta-Me-
tragem da Competição Internacional 
do IndieLisboa, e Flores (2017), 
prémio no Punto de Vista, Festival 
de primeiro plano em Espanha.

De tudo o que implica fazer um filme, o que é 
para ti imprescindível? 
Tempo! É estranho que o cinema seja a “arte 
do tempo” e o tempo pareça ser sempre a 
condicionante mais problemática no processo 
de se fazer um filme. Bem sei que “tempo é 
dinheiro”, por isso, quando penso num projec-
to, a parte financeira também é crucial para 
começar qualquer coisa. Preciso de ter tempo 
para pesquisar, para observar, para montar, 
para namorar, para ouvir, para não fazer nada, 
para perceber o que é que estive a fazer este 
tempo todo. E depois também é importante 
matar o tempo, perder tempo, ter tempo de 
antena, chegar a tempo, dar tempo ao tempo, 
push the tempo e sobretudo estar bom tempo. 
O que está na origem dos teus filmes? Falemos 
do primeiro impulso, a primeira certeza que 
sentes para avançar com um trabalho.
Normalmente as minhas ideias nascem a 
partir de alguma coisa muito pequena: um 
sentimento, uma fotografia, uma notícia 
inverosímil, uma música, qualquer coisa que 
não percebo bem mas que mais tarde vem a 
fazer sentido. Gosto de uma sensação a partir 
da qual tudo começa e que depois invade os 
projectos, as imagens e o som, como uma 
constelação que se vai organizando. 

O início de cada projecto é sempre muito 
contraditório: o primeiro impulso diria que é 
sempre ir contra a ideia estagnada de argu-
mento (como modelo padrão/tradicional de 
escrita cinematográfica, nada contra este 
jornal!). No entanto, por razões financeiras, 
tenho sempre de arranjar uma forma de 
encaixar as diferentes possibilidades de filmar 
por escrito — uma palavra a seguir à outra até 
fazerem sentido. E quando começo a escrever, 
começo a apaixonar-me pela narrativa, por 
estrutura, por tradições cinematográficas, por 
personagens, tudo aquilo que me aborrecia e 
contra o que estava a tentar lutar. Depois, na 
rodagem e na montagem volto a destruir tudo 
e a pôr em causa o que tinha pensado.
Neste dossier, todos os realizadores entrevis-
tados têm menos de 35 anos. Se no passado se 
dizia que o cinema português estava amarra-
do pelas “capelinhas”, no futuro do cinema 
abrir-se-ão portas, ou novos condicionalismos 
se avistam? 

No dia em que respondo a estas perguntas 
saíram os resultados do concurso “Primeiras 
Obras” do ICA. Todos os realizadores que ga-
nharam o concurso são homens com mais de 
50 anos. Este resultado diz muito dos modelos 
e das políticas culturais que (ainda) são desen-
volvidos em Portugal. Eu sou muito privile-
giado porque tenho conseguido desenvolver 
um trabalho contínuo e permanente na minha 
área, mas a situação é muito preocupante para 
muitas pessoas, que nem conseguem começar. 
Plataformas digitais, salas de cinema, público, 
que papel terão estes elementos no futuro? 
(e continuamos a privilegiar a sala para ver 
cinema?)
As diferentes possibilidades de exibição dos 
filmes são algo que me entusiasma e que me 
leva a especular sobre o que pode ser “o futu-
ro do cinema”. Quando estou a trabalhar num 
filme sei, à partida, que o filme vai ser exibido 
em diferentes formatos, em diferentes salas, 
em diferentes ecrãs (os meus filmes já foram 
mostrados em multiplex gigantes e em ecrãs 
de telemóvel).

Acho, por exemplo, que o meu filme 
Fiesta Forever (2016) resultou melhor agora, 
em 2020, em streaming na internet do que 
propriamente na sala de cinema, no ano que 
estreou (e o filme foi feito para ser projectado 
em scope com som 5.1).

Acho interessante pensar sobre como a 
sala de cinema, a película, o 4K, o DCP, os 
públicos, o iPhone 3000, o 3D com repuxos de 
água e muitas outras opções podem ser utili-
zadas para criar novas formas de pensamento.
O cinema é uma arte que fica para a história 
como ponta de lança de uma certa homogenei-
zação cultural, ou como um dos garantes de 
que o mundo, afinal, não se vai estilhaçar no 
vale da mediocridade?
Eu não tenho uma visão muito optimista para 
o lugar do cinema no futuro. Pelo menos como 
o conhecemos… Mas isso não é uma coisa que 
me assuste, pelo contrário. Espero que o futuro 
do cinema ocupe um lugar de questionamen-
to activo. Que seja habitado por diferentes 
formas, mais plurais, mais inclusivas, com 
diferentes perspectivas e vozes. Que possa ser 
explorado como meio de expressão, de comu-
nicação, sem se subjugar a formatos estanques.

Alexandra ‘Xá’ Ramires j
Uma das fundadoras da BAP, Cooperativa de
produção de cinema de animação, onde de-
senvolve trabalho individual e colectivo. 
Festivais como Cannes, Toronto, Guadalajara 
ou Clermont-Ferrand apresentaram filmes da BAP 
nos últimos anos. Água Mole (2017) é o seu 
primeiro filme, concebido e realizado conjun-
tamente com Laura Gonçalves. Em 2020 termina 
o seu primeiro trabalho em nome individual, 
Elo, que obteve prémios no Cinanima e vista-
curta, depois de estreia mundial no Festival 
de Zagreb.

Que probabilidade há de conseguires, caso 
tenhas esse objectivo, rodar uma longa de 
animação até 2030?
Vários requisitos têm de ser cumpridos. O 
primeiro é ter um projecto que faça sentido ser 
feito nesse formato, acredito que fazer uma 
longa não passa por esticar uma ideia de uma 
curta. O segundo requisito: haver um grande 
número de pessoas com vontade e capacidade 
de trabalhar numa longa de animação. Exige 
uma equipa grande que não é fácil de reunir. 
Não há um grande número de animadores a 
trabalhar o tipo de animação que nós fazemos. 
Acho que pode surgir, pode-se até formar 
pessoas, mas se se vai formar uma indústria 
também é bom sentir que há espaço para ter 
continuidade e que não vai tudo para o desem-
prego a seguir a concluir um filme. Terceiro 
requisito, haver financiamento que nos per-
mita fazer filmes de uma forma digna, sem ter 
que depender de trabalho gratuito ou precário 
e sem nunca perder a essência do filme. O que, 
para já, ainda me parece um pouco distante.
A tradição das “capelinhas do cinema portu-
guês” é para manter, ou já virámos a página?
Sendo o cinema de animação visto por 
muita gente como uma espécie de parente 
pobre da sétima arte, acabou por não chegar 
a ter grande presença nas “capelinhas do 
cinema português”, pelo menos que eu me 
tenha apercebido. É a parte boa de ser uma 
minoria, mais rapidamente nos unimos para 
verem o nosso trabalho como cinema do que 
nos dividimos, somos poucos para que essa 
expressão faça sentido no nosso meio.
No caso dos teus filmes, que têm começado 
pela observação muito atenta da realidade 
e chegam à ficção com uma desenvoltura 
notável, é certo afirmar que esse é um ponto 
importante?

«A sala de cinema, a película, o 4K, o DCP, os públicos, o 
iPhone 3000, o 3D com repuxos de água e muitas outras opções 
podem ser utilizadas para criar novas formas de pensamento»
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O real é sempre a raiz. As vozes das entre-
vistas, sendo elas reais, ajudam-nos a ter 
uma ancoragem neste mundo em que vive-
mos, naquilo que é a nossa realidade. Este 
método também nos ajuda a conseguir uma 
imersão do espectador por vezes difícil de 
conseguir quando trabalhamos em anima-
ção e em especial a animação em desenho.

No que toca a imagem, o cinema no geral 
cai muito numa representação realista, pare-
ce que para ser credível tem de ser próximo 
da realidade que conhecemos. No entanto 
julgo que o desenho em movimento tem 
valências ricas que nos permitem afastar 
desse realismo. Um traço tremido, um movi-
mento mais líquido são ferramentas que nos 
ajudam certamente a transmitir emoções 
menos categorizáveis e menos óbvias no 
mundo real, mas com um força própria.
O espaço de um certo cinema social e mi-
litante tornar-se-á anacrónico, ou cada vez 
mais um campo fértil de experimentação?
Acho que as questões sociais vão estar 
sempre nos filmes. Podemos perguntar-nos é 
como serão representadas. Se de uma forma 
única daquele tempo ou se conseguem 
continuar a comunicar com espectadores de 
outras gerações, e aqui julgo que a poesia 
pode desempenhar um papel importante.

A poesia (como uma linguagem mais uni-
versal), as causas sociais, assim como a ob-
servação do real são especiarias essenciais 
para temperar o nosso olhar e consequen-
temente o cinema, independentemente da 
época em que é feito. Pegando na analogia 
do tempero, consoante culturas, pontos de 
vista ou até épocas, podemos comer comida 
mais salgada outras mais condimentada 
e por vezes até insossa. Agora comemos 
comida menos salgada que nos anos 90, 
porque queremos ser mais saudáveis. E 
fazemos cinema com um enfoque especial 
nas causas sociais, porque os tempos que 
vivemos assim o requerem. Se calhar é uma 
metáfora parva, mas julgo que pode ajudar a 
ilustrar. O mundo guia-se cada vez mais por 
uma visão neo-liberalista e cada vez menos 
humana, e o cinema muitas vezes lembra-
-nos desse lado humano. Ao ver o cinema 
como um lugar de reflexão e como um 
espaço que podemos criar do zero, é mesmo 
muito difícil não expor uma visão política e 
causas sociais.
Nunca como hoje se produziu e viu tanto 
cinema, graças à tecnologia digital. Mas na 
maioria esmagadora dos casos, num espaço 
decididamente mainstream, puro entreteni-
mento para nos distrairmos de nós próprios 
e do que nos rodeia. Perante tanta dispersão, 
cinema manterá a sua importância como 
meio de expressão e de comunicação?
A ida ao cinema foi-se tornando dos poucos 
lugares de reflexão com um tempo neces-
sário, nos últimos anos. Pede uma entrega 

que já não encontro em mais lugar nenhum 
no meu quotidiano. O que nos é dado no 
entretenimento dispersa-me, o cinema 
aglutina-me. A ideia de estarmos constante-
mente a comparar cinema e entretenimento, 
assusta-me muito. O aumento de produção 
audiovisual que o digital permite não reflec-
te um aumento de qualidade proporcional. 
Tornou mais democrática a possibilidade de 
filmar, mas sinto que o tempo que o cine-
ma requer, poucos lho dedicam. Tudo isto 
ajudou também a criar um ecossistema fértil 
para o entretenimento: produções rápidas, 
baratas e lucrativas. Quando vejo ICA e 
Netflix de mãos dadas, penso no perigo de 
banalizarmos este casamento. Pergunto-me 
quanto tempo ainda nos resta a fazer filmes 
em que acreditamos sem estarmos reféns da 
ideia de lucro.
Plataformas digitais, salas de cinema, pú-
blico, que papel vão desempenhar no futuro? 
(e continuamos a privilegiar a sala para ver 
cinema?)
É uma pergunta de difícil resposta. Pode-
mos constatar que o acesso ao dito mains-
tream (até pelas tais plataformas digitais) 
é muito mais facilitado que o acesso ao 
cinema; a linguagem usada nestes filmes e 
séries é bastante condizente com o quoti-
diano frenético que vivemos. Por isso acho 
muito expectável que a Netflix tenha mais 
consumidores do que as salas de cinema têm 
espectadores. Mas a importância do cinema 
não diminui em função do número de 
pessoas que o vêem. Há pequenos tesouros 
vistos por muito pouca gente.

Mas para o cidadão comum querer ver 
cinema é preciso que entenda o seu valor e 
que o mesmo chegue às pessoas, daí a neces-
sidade que o cinema tem de fundos públicos, 
festivais e de salas de cinema. Creio que se 
não houver educação de públicos podemos 
ter um problema grave. E se o cinema tiver 
que entrar na competição desenfreada de ter 
de ser simultaneamente um objecto artístico 
e um produto lucrativo, aí acredito que dei-
xemos de ter aquilo que julgo ser o cinema.

Aquela notícia que tem mais cliques, 
vista por milhões de pessoas, não é neces-
sariamente a mais honesta e de maior valor. 
Este pode mais uma vez ser um exemplo 
estapafúrdio mas que ajuda a ilustrar o quão 
perigoso é estarmos dependentes de visuali-
zações. Quero sublinhar que não tenho nada 
contra os conteúdos mainstream, muito 
menos contra quem os vê. A ideia nunca 
será colocar entretenimento contra cinema 
e vice-versa, a questão passa por não deixar 
que um faça que o outro desapareça.

Laura Gonçalves j
Como animadora, pintora e arte-finalista, 
trabalhou em filmes de José Miguel Ribeiro, 
Joana Toste, Vasco Sá e David Doutel, Marta 
Monteiro. Em 2012 realiza a sua primeira 
curta-metragem, Três Semanas Em Dezembro, 
e em 2016 desenvolve e co-realiza com Xá a 
curta de animação documental Água Mole, com 
estreia no Festival de Cannes. Fundadora da 
BAP, onde realiza a sua mais recente curta 
de animação, O Homem do Lixo. 

De tudo o que implica fazer um filme, o que 
é para ti imprescindível? 
As relações humanas que se criam com a 
equipa. Especialmente na fase da produção, 
é uma uma dinâmica de equipa que gera 
muita criatividade e que me traz um cresci-
mento pessoal e profissional que não acon-
tece quando estou sozinha. Isto deve-se a 
uma familiaridade que se vai construindo na 
nossa equipa, que é pequena e muito unida. 
E a concorrência, faz parte do passado?
Não sinto que haja essa competição. Claro 
que a concorrência existe, e ainda bem, 
obriga a trabalhar sempre melhor, mas para 
além de nos conhecermos e termos trabalha-
do já uns com os outros a uma certa altura 
da nossa vida, existe algo indiscutível que 
nos une, que é um enorme respeito pelo 
trabalho de quem faz cinema de animação. 
Usufruímos mais ou menos dos mesmos 
meios para fazer os filmes, o que nos coloca 
a todos em pé de igualdade. Sabemos o que 
significa fazer um filme de animação e o 
trabalho por trás disso. Este facto ajuda a 
manter este sentimento de união.
Os ecos da realidade, o espaço de um certo 
cinema social e a militância, são áreas que, 
há muito, têm agitado o cinema português. 
Se quisermos jogar a cartada da profecia, 
que espaço no futuro para estas questões?
Acho urgente a existência do cinema social. 
Enquanto meio de comunicação o cinema 
possui o poder de chegar a um público 
bastante abrangente, de diferentes culturas, 
e a possibilidade de abordar e expor temas 
que de outra forma seriam desconhecidos 
ao resto do mundo, de gerar debate, semear 
conhecimento e eventualmente mudanças 
sociais e políticas.

As questões sociais serão sempre ques-
tões passadas, presentes, e futuras. A impor-

«Pergunto-me quanto tempo ainda nos resta
a fazer filmes em que acreditamos sem
estarmos reféns da ideia de lucro»
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tância do cinema social assenta neste 
ponto fundamental que passa por 
evidenciar os temas urgentes da socie-
dade, em constante mudança, e cada 
vez mais rápida, cheia de informações 
e falsas informações — precisamos 
urgentemente dessas vozes. Desta 
forma o cinema social não se tornará 
obsoleto, enquanto houver liberda-
de de expressão para o fazer. É, no 
entanto, um terreno fértil que dá azo a 
experimentação. As fronteiras entre as 
categorias de cinema documental e o 
cinema poético têm vindo a diluir-se, 
acho interessante a forma como se tem 
tirado proveito do que cada uma delas 
permite transmitir, sem que se perca o 
sentido da sua intenção principal.
Plataformas digitais, salas de cinema, 
público, que papel vão desempenhar no 
futuro? (e continuamos a privilegiar a 
sala para ver cinema?)
Tal como um templo, a sala cinema 
é um espaço de reflexão, construído 
para originar sensações não só através 
da imagem, mas também pelo som. 
Durante aquele tempo sabemos que es-
taremos fechados ao mundo, com uma 
janela aberta para uma realidade que 
não conhecemos, e iremos vivenciar. 
Neste sentido, é importante perceber 
que o filme feito para cinema enquanto 
espaço joga com todas as característi-
cas providenciadas pela sala, para pas-
sarem ao público todas as sensações 
que tornarão a experiência de ver um 
filme em algo especial. Sabemos que 
as plataformas digitais irão fazer parte 
do futuro, já fazem, mas de uma forma 
muito diferente do cinema, porque 
estamos na nossa casa, rodeados de 
distracções. É bom perceber que existe 
um espaço para os dois, a existência de 
um não aniquila a existência da outro, 
ambos cumprem uma função e apre-
sentam uma experiência diferente.

«O cinema social não se 
tornará obsoleto, enquanto 
houver liberdade de 
expressão para o fazer»

Jean-Marie Straub, derradeiro cineasta polí-
tico, disse-me um dia numa entrevista: “Para 
que um plano valha a pena é preciso que algu-
ma coisa queime no plano”. O que queima é a 
vida e a presença das coisas e dos homens que 
a habitam. E se falássemos um pouco mais, 
em pedagogia, dessa vida que queima ou não 
queima nos planos de cinema, em vez de falar 
sempre dessa “gramática” das imagens que 
nunca existiu e dos “grandes assuntos” que 
sufocam o cinema?
Alain Bergala, L'hypothèse cinéma
(Petit traité de transmission du cinéma
à l’école et ailleurs), 2002

 
A dimensão artística do filme, demasiado 
pouco ensinada, as disparidades de acesso 
às obras cinematográficas, ligadas à enorme 
desigualdade do capital humano, económico e 
geográfico das famílias, a grande ignorância 
dos filmes de património dos estados europeus 
e sobretudo a diminuta cinefilia, de forma 
generalizada, do conjunto dos professores 
na Europa, convidam a pensar a instalação 
urgente de uma educação artística para o 
cinema, o mais acessível possível a cada futuro 
cidadão dos países da União Europeia.
Xavier Lardoux, Pour une politique
européenne d’éducation au cinéma, 2014

s jovens passam horas 
frente a ecrãs, mas são 
cada vez menos os que 
têm a experiência de 
ver um filme em sala 
e, mesmo, de ver um 
filme de uma ponta à 
outra. Muito poucos 

conhecem o cinema enquanto arte e a mai-
oria desconhece o património cinematográ-
fico. Muitos são os jovens que têm acesso a 
meios que permitem filmar — telemóveis, 
tablets, câmaras — mas poucos têm noção 
da dimensão da mise-en-scène, do ponto de 
vista, da montagem, ou seja, de que por trás 
de cada imagem há uma escolha. O cinema, 
enquanto arte, dá a ver um olhar subjectivo 
e opõe-se assim à ausência de ponto de vista 
da maioria das imagens que nos inundam. 
Faz-nos olhar o mundo através do olhar de 
outro, confronta-nos com a alteridade, não 
apenas das formas, mas também dos modos 
de fazer: dá a ouvir outras sonoridades, dá a 
ver outras imagens, e também outras relações 
sociais, amorosas, familiares, e é nesta infini-
ta diversidade que está a sua riqueza. 

São os jovens que, descobrindo hoje o 
cinema, serão os espectadores de amanhã. 
Tendo ao seu alcance um grande número de 
crianças e jovens, sem barreiras económicas 
ou culturais, a escola pode dar a conhecer 
aos jovens filmes que, fora do âmbito escolar, 
provavelmente não serão vistos e apreciados. 
No entanto, na maioria das vezes, os filmes 
vistos em contexto escolar são escolhidos e 
discutidos apenas pelo seu conteúdo, isto é, 
servem como pretexto para dar matérias cur-
riculares, e pouco ou nada se discute sobre a 
matéria cinematográfica e sobre a experiên-
cia sensível de assistir àquele filme.

É como resposta a este panorama que, em 
2015, nasce da cooperação entre dez asso-

Ensaio por Ana Eliseu1

DOSSIER FUTUROS DO CINEMA

O

ESTE É O PRIMEIRO DOS DOIS 
ENSAIOS RESULTANTES DA 
CONVOCATÓRIA FUTUROS DO CINEMA: 
CRÍTICA, PÚBLICOS, SALAS DE 
CINEMA, LANÇADA NO INÍCIO DESTE 
ANO, QUE PUBLICAREMOS NESTAS 
PÁGINAS. NO PRÓXIMO NÚMERO, 
CRÍTICA À CRÍTICA DE CINEMA
EM PORTUGAL, DE CÁTIA CARDOSO. 
ENTRETANTO, NO NOSSO SITE PODEM 
ENCONTRAR AINDA OS CONTRIBUTOS 
DE JOÃO VALENTIM, PEDRO BARRIGA
E ANDRÉ ALMEIDA BASTOS.
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ciações parceiras de nove países2 o progra-
ma europeu CinEd. Este projecto tem por 
base uma metodologia pedagógica, aliando 
cinema e educação, e reúne uma colecção de 
filmes europeus e uma série de ferramentas 
pedagógicas disponíveis numa plataforma 
digital (www.cined.eu).

O texto que abaixo partilho nasce de uma 
prática e reflecte sobre a experiência que 
tenho tido com a metodologia pedagógica 
CinEd, no contexto de formações de profes-
sores e projecções-conversa com crianças 
e jovens, organizadas pela Associação Os 
Filhos de Lumière.

Pierrot le Fou (1965), de Jean-Luc Godard, 
começa a negro e, ao som de uma música, 
sobre o negro vão aparecendo letras verme-
lhas e também algumas azuis. As letras vão 
povoando o ecrã, surgindo por ordem alfa-
bética: por vezes só uma, outras vezes várias 
ao mesmo tempo, até começarem, sempre 
com a mesma cadência, letra a letra, a formar 
palavras.

Ao longo deste genérico inicial, o espec-
tador é posto no papel de quem vê, antes de 
estar no papel de quem lê. Jean-Luc Godard 
faz desta forma uma advertência sobre o 
filme que vamos ver, ao mesmo tempo que 
nos prepara e nos convida a entrar no filme 
dessa forma: antes da legibilidade está a 
visibilidade.

A metodologia pedagógica de trabalho dos 
filmes proposta pelo programa CinEd está 
intimamente ligada a este gesto. 

Antes de se dar a ver o filme inteiro, às 
vezes antes mesmo de se saber o título do 
filme, é mostrado um fotograma, um plano, 
uma sequência, um excerto sonoro, o cartaz. 
Sobre o que é mostrado fazem-se perguntas. 
Por um lado, perguntas que estimulam e di-
rigem a atenção para elementos concretos — 
que cores tem o cartaz? Ouve-se música? Em 
que estação do ano se passará esta cena? — e, 
por outro lado, perguntas dirigidas à sensibi-

lidade e à imaginação — para onde estará a 
olhar o personagem? O que estará a sentir? 

O objectivo é suscitar a atenção e criar 
curiosidade e disponibilidade — exactamen-
te como acontece no genérico de Pierrot le 
Fou, em que a dado momento nos tornamos 
cúmplices do jogo visual de revelação alfabé-
tica. Por outro lado, este momento antes da 
projecção desencadeia de forma orgânica a 
horizontalidade da palavra e a sua circulação. 
Não estamos no regime do certo e do errado, 
mas no da partilha de olhares, sensações e 
sentimentos. Assistimos ao aparecimento de 
uma pequena comunidade de espectadores 
indiferente a idade, escola de origem, grau de 
cinefilia. A própria relação professor-aluno, 
aluno-professor bascula na sua rigidez: não 
há alguém que já sabe de um lado e alguém 
que ainda não sabe do outro, há apenas 
pessoas que sabem coisas diferentes, que têm 
experiências diferentes e partilham o que 
vêem e o que sentem em colectivo.

Isto é muito claro numa proposta que 
costumo fazer com um excerto sonoro de 
Rentrée des Classes (1956) de Jacques Rozier. 
Antes de ser mostrada qualquer imagem do 
filme, convido os espectadores a fecharem os 
olhos — para ouvirem melhor — e no escuro 
ouvimos uma sequência de cerca de um mi-
nuto. Acerca dela faço três perguntas: o que 
é que ouviram?; o que é que imaginam que 
se vê?; e o que é que sentiram, que sensações 
tiveram? 

À pergunta “o que é que ouviram?”, salvo 
raras excepções, as respostas são: pássaros, 
água a correr, vento nas árvores, mulher a 
cantar, por vezes cigarras e gaivotas. Quando 
pergunto o que é que imaginam, há uma 
série de recorrências, mas ainda assim uma 
grande variedade de respostas, algumas 
delas muito pormenorizadas. Dou aqui uma 
amostra: uma mulher a lavar roupa no rio e a 
cantar; alguém que está perdido na floresta e 
que encontra alguém a cantar; alguém numa 
casa junto a um porto que abre a janela e 

põe uma ópera a tocar num gramofone; uma 
mulher numa casa no campo a ensaiar uma 
ária de ópera à janela; uma mulher num 
barco a descer o rio e a cantar; um palco com 
o cenário de uma floresta e uma cantora de 
ópera a cantar para uma plateia; a Branca 
de Neve (da Disney) a passear e a cantar 
junto ao rio; umas férias que passei junto ao 
rio quando era criança; alguém que está a 
observar a natureza e começa a ouvir uma 
voz; alguém numa floresta a olhar para as 
árvores e que começa a ouvir Deus a cantar, 
ou um anjo, ou a natureza começa a cantar. 
Quando pergunto sobre o que sentiram, que 
sensações tiveram, invariavelmente dizem: 
tranquilidade, calma, harmonia, plenitude, 
alegria, felicidade.

Não espanta que quando se trata da ima-
ginação as respostas sejam muito variadas, 
porque cada um se conecta com as suas pró-
prias referências e memórias. Mas acontece 
também outra coisa, quando se pergunta o 
que é que imaginam que se vê, passa a haver 
uma exigência interna de fazer sentido, de 
se ser coerente; aparece inclusive a ideia de 
acertar, de dar a resposta certa. Quem ouviu 
uma gaivota vai imaginar um porto ou uma 
praia, quem imagina uma cantora de ópera 
vai imaginar alguém a ensaiar em casa, na 
maioria das vezes abrindo uma janela (é um 
motivo que se repete muito, não sei se por a 
música surgir a meio) ou um palco. Especial-
mente nos adultos, acontece também criar-se 
uma correspondência com alguma coisa que 
já se viu e essa referência ocupar totalmente a 
imaginação, como é o caso da Branca de Neve 
da Disney — sempre adultos, nunca ouvi uma 
criança dar essa resposta —, ou alguém que 
se lembrou da personagem da Florence, uma 
cantora de ópera falhada, e, como dizia essa 
professora, ficar com a imaginação corrompi-
da. Ou ainda alguém que reconhece a ária da 
Rainha da Noite de Mozart e então imagina, 
apesar de sentir a harmonia e a tranquilida-
de, que deve acontecer alguma coisa terrível. 
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O que tem sido para mim entusiasmante 
é verificar a unanimidade das respostas 
tanto sobre o que se ouviu como sobre o que 
é se sentiu, porque ao ver-se o filme a nossa 
imaginação será substituída pelas imagens 
do filme, mas o caminho feito através da 
atenção e da sensibilidade continuam a ser 
a base comum de encontro, tanto no diálogo 
entre espectadores como no diálogo de cada 
espectador com o filme. 

Na verdade, ao vermos sequência, a 
imagem e o som, descobrimos que não há 
nenhuma cantora de ópera, nem a cena se 
passa junto ao mar. Mas essas imaginações 
são uma preciosa oportunidade pedagógica, 
como o são normalmente as dúvidas, os en-
ganos e os erros. Neste caso, elas permitem 
relançar a conversa a seguir à projecção, 
analisando uma questão fundamental neste 
filme, que é a sua construção sonora. Por 
exemplo, o facto de tanta gente ouvir uma 
gaivota — e talvez lá esteja — aponta para o 
facto de o ambiente sonoro do filme ser todo 
construído e composto como uma música. E 
a partir daqui podemos revisitar o filme se-
guindo esta pista, e procurar momentos em 
que o som parece ser directo, se há voz-off, 
em que momento preciso aparece música, 
que sensações essa música cria.

A metodologia é essa: ouvir, ver, voltar a 
ouvir, voltar a ver. Todas as respostas — e 
perguntas — estão no filme. Não interessa 
o que está fora dele. Explico: por exemplo, 
não se pode perguntar em que ano foi feito 

o filme, isso implicaria o espectador ter ido 
procurar essa informação antes, e é apenas 
isso: uma informação. Mas faz sentido per-
guntar se acham que a história se passa nos 
dias de hoje ou não. E porquê. Isto faz com 
que não só se revisite o filme, como faz com 
que se compare a realidade do filme com 
a nossa, e fazendo estas ligações estamos, 
cada um de nós, a estabelecer um diálogo 
entre o cinema e a vida. 

Voltando à questão lançada pelo Godard, 
não se trata aqui de ensinar ou de aprender 
a ler as imagens e os sons. Trata-se, antes de 
mais, de ouvir e ver. O diálogo que acontece 
a partir de um filme acontece na coinci-
dência entre ver e ouvir o que o filme dá a 
ver e a ouvir, ou seja, como o filme dá a ver 
e a ouvir. Ver um filme é uma experiência 
sensível e viva de encontro com a matéria 
cinematográfica. Estamos muito longe do 
comum uso dos filmes para ilustrar conteú-
dos curriculares. Nesta maneira de entender 
o cinema, e a educação, não existem ques-
tões separadas das questões cinematográ-
ficas. A relação entre elas não é ilustrativa, 
mas expressiva. Poder-se-ia dizer que forma 
e conteúdo são inseparáveis, a tal ponto 
que mesmo esta formulação em dois termos 
me parece problemática. A este propósito, 
um amigo contou-me que pediram uma vez 
ao Chico Buarque que lesse uma das suas 
canções e que ele não foi capaz, dizendo que 
era impossível, porque não existe o poema 
sem a melodia. São uma só coisa.

Esta abordagem ao cinema, e à educação, 
põe no centro a experiência sensível, e não a 
compreensão, a racionalidade. Na verdade, 
podemos ver sem ler e podemos sentir sem 
compreender. É, no entanto, impossível ler 
sem ver e compreender sem sentir. Lem-
bro-me sempre de um menino da primeira 
classe a quem eu tinha, no contexto de uma 
oficina de cinema, mostrado alguns excertos 
de El Espíritu de la Colmena (1973) de Víctor 
Erice e que, passado uns meses, reencon-
trei numa projecção desse filme. No fim da 
sessão ele veio ter comigo com um ar muito 
triste e disse-me: “Ana, não percebi nada.” 
E eu perguntei-lhe: “Mas gostaste?” A cara 
dele iluminou-se e sem hesitar respondeu: 
“Gostei muito!” Tenho a certeza que o 
diálogo deste menino com El Espíritu de 
la Colmena vai continuar por muitos anos, 
quem sabe a vida inteira; o filme, em vez 
de ter ficado fechado numa leitura, abriu 
dentro dele um lugar misterioso.
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1. Uma primeira versão deste texto foi lida no “2.º 
Encontro Cinema-Educação” (10 de Fevereiro de 2020) 
organizado pela Cinemateca Portuguesa, a Associação 
Os Filhos de Lumière e o Plano Nacional das Artes.

2. Associació A Bao A Qu (Espanha), Asociace ceských 
filmových klubu — ACFK (República Checa), Asocia-
tia Culturala Macondo (Roménia), Association SEVEN 
(Bulgária), La Cinémathèque Française (França), GET 
Cooperativa sociale (Itália), IhmeFilmi (Finlândia), 
Institut français (França), Os Filhos de Lumière — 
Associação Cultural (Portugal), Societatea Culturala 
NexT (Roménia).

«São os jovens que, descobrindo hoje o cinema, serão os espectadores de amanhã.
Tendo ao seu alcance um grande número de crianças e jovens, sem barreiras
económicas ou culturais, a escola pode dar a conhecer aos jovens filmes que,

fora do âmbito escolar, provavelmente não serão vistos e apreciados»
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nclassificável obra de 
um também inclas-
sificável autor, Hitler 
Terceiro Mundo, de José 
Agrippino de Paula, 
constitui-se como um 
híbrido que foge à 
captura enciclopédi-

ca dos empilhamentos e se autoriza a existir 
como acto subversivo de desmontagem 
formal e denúncia politizada de uma realida-
de e do cinema que a esta deve irreverência. 
Bizarro, como uma nação nas horas que 
antecedem o desastre, e insubmisso, como 
os habitantes à margem das suas fronteiras.

Furiosamente desalinhado, assente 
em blocos narrativos que se entrecruzam 
num frenesim de modificações constantes 
e complexos paralelismos, como numa 
episódica névoa que assola o discernimen-
to e a memória sobre uma época densa de 
colaboracionismo e repressão. Coincidente 
com a instauração do AI-5, em dezembro de 
1968, o quinto decreto da Ditadura Mili-
tar, que permitiu que o General Arthur da 
Costa e Silva pudesse livremente perseguir 
quaisquer contestatários ao regime, é um 
exemplo claro de como cinema e política são 
indissociáveis. Se a matança se edifica como 
mais uma instituição do aparelho do Estado, 
e a censura como um pilar da sua perpetua-
ção, a autocensura dissemina-se por entre 
os artistas sob variadas formas, como sejam 
o silêncio, a reconversão mais ou menos 

I

camuflada ou o “respeitinho muito lindo”. 
A explosão criativa do início dessa década é 
assim abafada, transitando alguns dos auto-
res para o outro lado da barricada, ou para 
o exílio, ou para a inércia. É nesse contexto 
que a urgência deste filme, materializada na 
reciclagem de restos de película, numa im-
provisação selvagem, e num revolucionário 
reclamar do espaço público, ganha especial 
relevância e intencionalidade. Mais que 
mera opção estilística, todas estas escolhas 
resultam da precariedade do contexto e da 
coragem da visceral e necessária resposta, e 
também por isso nos parece tão actual a sua 
aterrorizante lucidez.

A irracionalidade do filme reflecte esse 
mesmo estado de sítio, a alienação que o 
Poder deflagra como prescrição oficial para 
a maleita de uma realidade demasiado pesa-
da, e o digladiar entre endoutrinadores e en-
doutrinados num beco sem saída de precio-
sismos que mordem a cauda. Os segmentos 
articulam-se de uma forma aparentemente 
absurda, espelhando um distorcido incons-
ciente colectivo, o trauma das atrocidades 
partilhadas em conjunto à distância da des-
confiança perante o outro. Baralhar velhas 
ordens instaladas, e reconverter as imagens 
que delas fazem novos usos são a resistência 
possível ao domínio, que é também visual: 
não se submeter às imagens e seus encadea-
mentos atávicos, remexer nas suas entra-
nhas, extrair da circulação dos ícones os 
afectos que a desregulação potencia.

A invenção de um presente que resista 
ao sufoco assenta nesse mesmo desenraiza-
mento perante o real, uma explosão grotesca 
da vertiginosa imaginação política que os 
corpos e as imagens exploram para lá do 
concebível. A crise é a marca omnipresente 
destas existências em agonia e impotência e 
do próprio terceiro mundo em amontoado 
de dejectos visuais e sonoros. Os protago-
nistas não escapam aos acontecimentos que 
se desdobram em seu redor, à impossibili-
dade de um olhar que não seja toldado pela 
irracionalidade, e assim, a experiência do 
absurdo condiciona a sua própria essência 
biológica e narrativa. Habitam agora um 
palco delirante, uma alucinação de baixo 
orçamento que desfigura as entranhas da 
imagem e edifica a distopia como paisagem 

AUTOR FUNDAMENTAL PARA SE COMPREENDER
UM LADO B (OU UM LADO Z?) DO TROPICALIS-
MO, REPLETO DE PAISAGENS DISTORCIDAS E 
FEBRIS E COMBINAÇÕES INUSITADAS E COMPLE-
XAS. ENTRE AS SUAS OBRAS DE REFERÊNCIA
ENCONTRAM-SE O LIVRO PANAMÉRICA (1967)
OU ESTE HITLER TERCEIRO MUNDO (1968),
AMBOS ASSENTES NUMA DESCOMPLEXADA AMÁL-
GAMA DE ÍCONES DA CULTURA POPULAR E NA 
CERTEIRA INTROSPECÇÃO DE UM PAÍS COM
MEDO DESSE ESPELHO.

JOSÉ AGRIPPINO
DE PAULA

1937-2007

Subsolo, por Manuel Pereira
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do presente, como um indecifrável enigma 
que ultrapassa a gramática do filme e se 
constitui como a verdade possível.

E assim, não só se ironiza a figura do dita-
dor e do golpe, débeis, excessivos, urrando 
hinos imperceptíveis, como a possibilidade 
de lhes resistir pelas velhas receitas, que 
levam à implosão e ao suicídio, configuran-
do heróis senis que não concretizam acções 
consequentes contra o poder autoritário e 
se afundam no seu próprio emaranhado de 
imóvel e hermética auto-gratificação.

Essa ironia está igualmente presente na 
crítica ao Cinema Novo e seu carácter evan-
gelizador. Ao invés de um cinema didáctico 
que satisfizesse as simplistas interpretações 
do real sob o prisma paternalista da ro-
mantização do povo, o Cinema Marginal 
assumia a impotência do indivíduo a braços 
com a tarefa da descodificação do subdesen-
volvimento. Para um Brasil desmembrado, 
miserável e absorto na incomunicabilidade, 
só um cinema à sua imagem era a resposta 
possível, de uma rebeldia desencantada, 
radical na sua descrença, que à utopia sobre-
põe os vómitos, os urros e o sangue. 

Às influências militantes do Cinema 
Novo, o Cinema Marginal propõe a apro-
priação dos ícones de uso comum, o cinema 
de Hollywood na sua mais entranhada 
disseminação, para dessa circulação extrair 
novos usos e potências. O mito amplificado 
da criação como epopeia solene é agora 
reconvertido, transformado num vórtice que 
tudo suga e reconfigura, o prolongamento 
da visão é a citação e toda a reciclagem se 
torna possível. É um momento emancipa-
tório crucial, em que se dilui a reverência e 
se confere dimensão autoral a um olhar até 
então passivo, multiplicando-o num demo-
cratizante incentivo à pilhagem crítica, a 
base e a essência deste experimentalismo de 
massas.

Os habitantes deste filme estão condena-
dos à deambulação, errando irresolutamente 
pela intimidade que o espaço mediático lhes 
conferiu, incorporando-se nas nossas mais 
remotas ficções, em que se apagam detalhes 
dessas memórias e se desmonta uma ordem 
arcaica, inserida agora num mundo onde 
a moral está estilhaçada. São personagens 
limítrofes, provenientes de um continente 

disperso e inominável, uma América do Sul 
dos pesadelos em que o ditador inaugura no-
vas eras, mitologias agigantadas e universal-
mente reconhecíveis. Raramente se cruzam, 
pernoitando em quartéis, salas de tortura, 
praças cravadas de gente, blocos narrativos 
isolados que caleidoscopicamente procuram 
unir geografias e hierarquias, discursos 
heróicos e aparições grotescas no marasmo 
do quotidiano.

Articulam-se, de igual modo, aconte-
cimentos na esfera pública e anónimos 
esconderijos, interiores que sufocam e 
espezinham espaços urbanos caóticos que 
ao postal ilustrado contrapõem uma peri-
feria persistente, um interstício desalojado, 
o caótico desenraizamento que alimenta a 
dinâmica das paisagens que se desdobram 
numa lógica polinizada, já sem controlo, 
onde os que o centro expulsou se acumulam 
na periferia, num hipnótico olhar de volta. 
Esse olhar obscurece-se, atrofia, escapam-
-lhe os pormenores que a distância adensa, 
e o som ganha relevo, também este sem 
fronteira firme ou segura, também este am-
plificando pela imaginação o que o não-re-
presentado sugere, também este contribuin-
do para que se sucumba ao ditador que tudo 
vigia, mesmo que cadavérico ou titubeante. 
A origem da ameaça é anónima, e é nessa 
dimensão que muito do seu potencial aterro-
rizante assenta: cruzam-se discursos irados 
e difusos, cacofonias militares, marchas e 
palavras de ordem vociferadas por estadis-
tas, excertos de discos e filmes, emissões de 
rádio e TV que a memória se encarregou de 
empalidecer. É essa multiplicação incessan-
te que lhe dá força, a do paralelismo com os 
meios de comunicação de massas que, como 
a ditadura, tudo esmagam e uniformizam. 
Neste perpétuo estado de excepção, ganha 
forma a consciência esquizofrénica, um tom 
alucinante que acompanha a violência da 
indústria cultural e oscila entre um passa-
do profético e um futuro fora de prazo. As 
imagens deslizam e o medo configura-as, 
apressadas, deglutindo as referências de que 
partiram, dilatando as possibilidades dos 
seus significados, dilacerando, em poética 
contemplação, a essência espiritual da Pátria 
que marcha ao ritmo dos cadáveres.

O humorista Jô Soares no papel de Samurai



omo não poderia 
deixar de ser, cravámos 
um presente de aniver-
sário especial ao nosso 
especialíssimo especia-
lista Edgar Pêra, que 
estendeu a sua conver-
sa com Tommi Mus- 

turi à ilustração que apresentamos neste 
Observatório, “House of Horror”. O tra-
balho artístico de Musturi, que vive na 
pequena aldeia de Siuro, na Finlândia, tem 
sido publicado e exposto por todo o mundo. 
A sua banda desenhada caracteriza-se pela 
contemplatividade, praticamente sem diálo-
gos e sem acção, reflectindo, com boa dose 
de simbolismo, acerca de temas existenciais 
como a solidão, a liberdade e o conflito 
dimensional entre o indivíduo e a natureza 
portentosa que o rodeia. Consoante a histó-
ria e a mensagem que pretende transmitir, 
Musturi faz uso de uma grande variedade de 
técnicas na sua obra. 

É também o protagonista da curta-me-
tragem Caminhando com Musturi, em fase de 
pós-produção.

Obra publicada em Portugal (pela Chili 
com Carne): Antologia da Mente (2018), Sim-
plesmente Samuel (2016) e Caminhando Com 
Samuel (2014).
---

QUAL FOI A ORIGEM DESTA ILUSTRAÇÃO?

Quando eu aí tinha uns 10, 12 anos, os meus 
pais deixavam-me ver, uma vez por semana 
(ou seria uma vez por mês?), um filme de 
terror. Havia uma série de terror, a preto e 
branco, no canal de televisão nacional. Os 
filmes do Lugosi e do Karloff divertiam-me. 
Mais tarde, costumava ver todos os filmes 
de terror, splatter ou gore a que conseguia 
deitar a mão. Isso foi entre os 13 e os 16 anos. 
Um amigo meu trabalhava num serviço de 
distribuição postal de VHS, e eu conseguia 
que me passasse material. Hoje em dia seria 
considerado pirataria. Mas nós vivíamos no 
campo, onde não havia cinemas decentes, 
de forma que era a única maneira de ver os 
filmes que saíam. Muitos deles acabaram por 
ser disponibilizados para venda ou aluguer, 
mas isso foi bastante mais tarde, porque, nos 
anos 80, a Finlândia tinha leis muito restriti-
vas e censórias. 

Acho que apanhei uma espécie de over-
dose com o gore nessa altura, porque desde 
aí perdi o interesse nos filmes de terror, 
enquanto género (cinematográfico). Claro 
que foi interessante ver alguns desses filmes, 
passados uns anos, e perceber que eram um 
reflexo da sociedade ocidental. 

De qualquer forma, quero que o meu 
trabalho seja imprevisível, e que não seja 
restringido a só uma emoção, como o medo, 
por exemplo.
DIZES QUE NÃO ÉS UM FÃ DOS FILMES 

DE TERROR ENQUANTO GÉNERO, 

MAS USAS MUITAS VEZES IMAGENS 

TERRÍVEIS. 

Eu não tenho problemas com uma arte vio-
lenta. O meu próprio trabalho, mesmo que 
as suas imagens possam ser consideradas 
extravagantes, nunca as acho violentas. O 
que eu desenho é sempre simples. Claro que 
quando era adolescente era muito frustrado, 
e os meus amigos e eu estávamos muito in-
teressados em toda a espécie de… das coisas 
mais brutais que conseguíamos descobrir.

De qualquer forma, não me interesso por 
nenhum género em particular. Sou fã da 
genrelessness, de uma ausência de género que 
ultrapasse limitações, ou então de uma amál-
gama de coisas que se combinam num todo.

Estou a fazer umas 100 imagens por ano 
e, claro, não há uma definição única do meu 
objectivo para cada uma delas. Mas, se ob-
servares as imagens com atenção, esta ideia 
de amálgama está subjacente às formas de 

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.

C
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COLABORARAM EM NÚMEROS ANTERIORES:
ALICE GEIRINHAS, ANA BISCAIA,
ANA OLIVEIRA, ANDRÉ COELHO, BETÂNIA 
V. PIRES, DARTAGNAN ZAVALLA, 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.

Tommi Musturi

A outra dimensão desta conversa 
no teaser do filme de Edgar Pêra...

fazer, aos formatos, às cores, e a 
tudo o resto. 

Quer o Beating, quer o meu 
próximo livro, Cracking, contêm 
imagens de contextos muito dife-
rentes. Também faço ilustrações 
tradicionais para fazer dinheiro 
e pagar a renda. E, por vezes, 
estas encomendas pedem um 
estilo específico ao qual tenho de 
me adaptar. Não gosto particu-
larmente de o fazer, mas faço-o. 
Há livros onde usei dispositivos 
visuais muito claros e bem. 
Nos outros a contradição vem 
sobretudo da luta entre a imagem 
e o texto. Uma imagem é sempre 
um puzzle composto por muitas 
peças.
TENS UMA REVISTA GRATUI-

TA DE BANDA DESENHADA, 

COMO É QUE COMEÇOU?

KUTI é a revista e KUTIKUTI é 
o colectivo que começámos em 
2005 em Helsínquia. Éramos sete 
pessoas. De forma que alugámos 
um espaço, e depois decidimos 
lançar esta revista gratuita. Por-
que, de facto, nós já estávamos a 
fazer livros mas eram vendidos 
em muito poucos locais, tipo ga-
lerias de arte e pequenas livrarias

independentes. E nada nas cidades peque-
nas. Mas com a revista podíamos chegar às 
cafetarias e aos barbeiros, a qualquer lado… 
A ideia era educar um novo público para 
este novo tipo de banda desenhada. 500 
artistas e editores de 40 ou 50 países, e nos 
últimos cinco anos têm aparecido jovens 
artistas que frequentaram o ensino artístico 
e que nos enviam bandas desenhadas, e di-
zem:  “Eu comecei a ler esta revista quando 
tinha uns 12 anos”. 

To The Far Shore, do livro Antologia da Mente (2018)

TIINA LEHIKOINEN



Observatório.
DARTAGNAN ZAVALLA, 2020. INSPIRADO NA "TRILOGIA DOS VIVOS",
DE ROY ANDERSSON (2000, 2007, 2014), GRAVURA EM ÁGUA FORTE.
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