
O BOLETIM DO
CINE CLUBE DE VISEU

ANO XXXVIII N172
ABRIL 2022 2 EUROS
4 VEZES POR ANO

Filmes são
como beijos
NOVO ENSAIO PARA O DOSSIER
“CINEMA, PÓS-VERDADE E BOLHAS”,

POR AARÓN RODRÍGUEZ

Teorema
ANABELA MOUTINHO
PROLONGA O ECO DO FILME
“MAIS SURPREENDENTE
E ENIGMÁTICO” DE PASOLINI

Em direcção 
obstinada
e contrária
VISITA GUIADA PELA OBRA DE
PASOLINI, COM GIUSEPPE BALSAMO 

Eis aqui um 
grande ciclo

PASOLINI NO CINE CLUBE EM 1985, 
COM JOAQUIM ALEXANDRE
RODRIGUES E JOSÉ FERNANDES

Kartas
Telepátykas
A ENTREVISTA POSSÍVEL DE
EDUARDO EGO A EDGAR PÊRA 
(SPOILER ALERT!)

A divinização 
do desejo

NO OBSERVATÓRIO PASOLINIANO 
DE ANDREA CELESTINO

NO CENTENÁRIO
DO MESTRE
(1922-1975)

28
PÁ G I N

A
S
!



JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES VIU SALÒ OU OS 120 DIAS DE SODOMA (1975) NO CINE CLUBE: Da óptica do espectador havia 
o first take, tinha de se apanhar a mensagem à primeira, porque não havia a possibilidade de voltar atrás para ver novamente. [P.17]
Capa: a partir de um flyer do Cine Clube, originalmente impresso em papel kraft.
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Editorial

ste Argumento de halo pasoliniano, por acaso, faz pensar 
no que é um cineclube. Aqui no nosso, até aqueles que ain-
da não andavam cá em ’85 guardam o flyer do ciclo Pasolini 
organizado em Novembro daquele ano, com duas sessões 
semanais no auditório do Museu Almeida Moreira. Desde 
que se entra aqui, sobretudo quando não se sabe ao que se 
vem, há um certo número de imagens e sons que vão come-
çando a invadir, depois a visitar, depois a frequentar 

a mente. E muitas vezes vêm sem o peso dos adjectivos ou das entoações, e por 
isso demoram a transformar-se em ideias, são anti-platónicos: realidades, mani-
festações, exemplos que só existem à nossa frente, enquanto formas. São coisas 
que reconhecemos e só depois conhecemos, talvez. Habituamo-nos a elas antes 
de formarmos opinião sobre elas, que é a ordem cada vez menos habitual de 
fazer as coisas, e outro dos méritos destes espaços e destas comunidades.

Pasolini é uma dessas coisas: um nome, um rosto, títulos que habitam o nosso 
imaginário ainda antes de pararmos para olhar para eles. Neste número 172, que 
singela e naturalmente assinala o centenário do intelectual italiano, abordamos 
a sua obra cinematográfica sob várias perspectivas: uma mais geral, no texto de 
Giuseppe Balsamo, um travelling sobre o conjunto do cinema pasoliniano; outra 
mais aproximada, Na Retina de Anabela Moutinho, que escolheu o Teorema 
para meditar; e ainda a partir das suas repercussões culturais e artísticas, desde 
a entrevista ao Alex e ao Zé Fernandes, dirigentes do Cine Clube que, em ’85, 
organizaram o tal ciclo em Viseu, à obra de Andrea Celestino, no Observatório, 
um eco longínquo, uma ponte imaginária assente na concepção do corpo como 
veículo do desejo (“O corpo: eis uma terra ainda não colonizada pelo poder”).

Mas, antes de cineasta, Pier Paolo Pasolini era escritor, poeta. E foi outras 
mil coisas, participando activamente na vida política e cultural italiana. E, além 
disso tudo, ou por causa disso tudo, ou por trás de tudo isso, há um conjunto 
de valores, uma atitude, uma forma de existir que o seu nome evoca, e esses 
são também, e antes de mais nada, motivos para o termos sempre à mão (ou na 
ponta da língua).

“Sempre pensei, como qualquer pessoa normal, que dentro de quem escreve 
deve haver necessidade de escrever, liberdade, autenticidade, risco. Pensar que 
pode haver algo de social e de oficial que “fixe” a respeitabilidade de alguém é 
um pensamento deveras aberrante, devido evidentemente à deformação de quem 
já não sabe conceber a verdade fora da autoridade.”

Porque nos é tão difícil ouvir estas palavras e não pensar em nós mesmos, na-
quilo que nos define e alimenta, contamos Pasolini entre as nossas referências, 
os retratos nas nossas paredes. Estar aqui apesar de tudo é um acto de atrevi-
mento e afecto, como florir no Inverno.

Por falar nisso, continuamos a publicar os resultados da nossa convocatória 
sobre cinema, pós-verdade e bolhas, desta vez, um ensaio de Aarón Rodríguez, 
para não nos esquecermos de questionar, para continuarmos aquela reflexão, 
começada em Dezembro, e podermos sentir os seus efeitos, saborear os seus 
frutos, prolongadamente.

P.S.: A fotografia da Anabela Moutinho, na página ao lado, foi tirada numa 
sessão do Cine Clube em que esteve também Jorge Silva Melo, a apresentar 
Mónica e o Desejo. É para ele que ela estava a olhar, e por isso ele está também 
nestas páginas.
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a Beirute de 2005 
alguns festivais tinham 
conquistado o coração 
do público e tinham-se 
tornado eventos muito 
aguardados. Fora 
destas celebrações 
pontuais, só havia 

salas comerciais, que exibiam persistente-
mente blockbusters americanos, com raras 
excepções de filmes franceses.

Em Julho de 2006 nasceu Metropolis, 
o primeiro cinema alternativo de Beirute, 
completamente independente, iniciado por 
um grupo de quatro artistas/programadores 
que queriam mudar as coisas. Não tínhamos 
nenhum apoio, nenhum acesso a filmes, 
nenhuma experiência de como gerir um 
cinema, somente um enorme desejo de criar 
uma sala escura onde pudéssemos reunir 
pessoas para viajarem no tempo e no espaço, 
onde fôssemos emocional e intelectualmente 
desafiados, abalados e envolvidos. Tínha-
mos também a certeza que o público estaria 
presente e novas gerações iam seguir.

No Líbano, o mercado estava nas mãos de 
alguns distribuidores/exibidores que vieram 
a ser mais tarde também produtores de pe-
quenas comédias românticas locais. Contro-
lavam o mercado de todo o território do Mé-
dio Oriente e por vezes do Norte de África. 
O “Mundo Árabe” é um dos territórios onde 
a distribuição de filmes é manipulada por 
emissoras com objectivos puramente lucrati-
vos. Mesmo os filmes árabes não conseguem 
alcançar o grande ecrã, porque são conside-
rados demasiados artísticos ou difíceis ou 
supostamente incompreensíveis pelo público 
em geral, fora do circuito dos festivais. Os 
filmes que queríamos programar não tinham 
distribuidora. Portanto, para cada título, 
tivemos que negociar directamente com as 
vendas internacionais, mandar vir as cópias 
35 mm de toda a Europa, correndo o risco de 
que a censura nos proibisse a exibição ou nos 
impusesse cortes (coisa que nunca fizemos). 
E pagámos as campanhas promocionais com 
os nossos próprios, e limitados, meios. A 
tarefa não foi fácil. O nosso cinema só tinha 
100 lugares e os bilhetes eram mais baratos 
do que em qualquer outro.

Graças à preciosa ajuda da nossa rede de 
amigos espalhada pelo mundo, consegui-

mos manter um belo programa de abertura: 
nada menos do que a selecção da Semana da 
Crítica de Cannes. Sete longas e sete curtas 
vindas da Croisette directamente para 
Beirute. Decidimos abrir o cinema a 11 de 
Junho de 2006 na presença de realizadores, 
artistas, embaixadores, críticos de filmes e 
amantes do cinema. O evento foi um enorme 
sucesso. Todos ficaram entusiasmados com 
a ideia de Beirute ter finalmente o seu cine-
ma alternativo.

No dia seguinte, acordámos com a notícia 
de que o Líbano tinha sido bombardeado 
pelas tropas israelitas, destruindo o nosso 
aeroporto, fechando as nossas fronteiras, o 
inferno de uma guerra que durava há já 33 
anos, deixando-nos abalados, destruídos, 
completamente devastados. 

A instabilidade política no país e os múl-
tiplos incidentes que se seguiram fizeram-
-nos compreender que estávamos a trabalhar 
num vulcão. 

Esta turbulência acabou por fazer parte 
da nossa luta quotidiana para manter o 
projecto vivo.

Graças a uma equipa pequena mas mui-
tíssimo dedicada, conseguimos continuar a 
oferecer o melhor do cinema mundial sem 
nunca comprometer a qualidade das pro-
jecções nem nunca conceder nada às leis 
arcaicas da censura, ou aceitar menos do que 
queríamos conseguir.

Em 15 anos, Metropolis passou de uma 
sala com 100 lugares a duas salas de 270 lu-
gares cada uma, quando, no nosso segundo 
ano, nos mudámos para o prestigioso Sofil 
Cinemas, que costumava acolher todos os 
festivais da capital. Conseguimos tornar-nos 
um centro para artistas e amantes de artes, 
oferecendo 20 semanas de festivais por ano, 
desde cinema contemporâneo a clássicos, 
retrospectivas, ciclos temáticos, em língua e 
formato original (35 mm e DCP).

Em 2010 criámos a nossa distribuidora, 
para adquirir filmes directamente aos festi-
vais e distribuí-los por salas independentes 
do Mundo Árabe. Criámos uma rede de 
salas de cinema árabes (NAAS) para facilitar 
a circulação de filmes árabes e promover 
artistas locais.

Conseguimos atingir 75.000 entradas por 
ano e sessões de cinema ao ar-livre cheias 
durante o Verão. Conseguimos convidar rea-
lizadores do mundo inteiro para apresentar 
os seus filmes e oferecemos masterclasses, 

com nomes como Catherine Deneuve, Jac-
ques Audiard, Joshua Openheimer, Abede-
rahme Cissako…. 

Para atrair o público jovem, começámos a 
colaborar com escolas e associações que tra-
balham com crianças desfavorecidas. O que 
era uma actividade secundária acabou por se 
tornar a principal, acolhendo 25.000 crianças 
por ano, vindas do país inteiro, com projec-
ções em 15 cidades e aldeias no país. Em 
2014, decidimos apoiar a indústria cinemato-
gráfica no mundo árabe criando oficinas per-
sonalizadas para novos talentos de diversas 
disciplinas (montagem, som, cinema, banda 
sonora), graças à parceria com a Berlinale 
Talents, e oficinas para jovens curadores e 
distribuidores em parceria com a Locarno 
Industry Academy. Em 2015, iniciámos um 
projecto de cinemateca para preservar a 
nossa história cinematográfica, na ausência 
de qualquer política pública para preservar 
os arquivos fílmicos em decomposição.

Mas a crise de 2019 dificultou o nosso 
trabalho além das nossas capacidades. O 
colapso económico e financeiro, assim como 
a pandemia, tornou o projecto impossível. 
O cinema fechou em 2020. Comprámos 
equipamento para cinema itinerante para 
continuar a oferecer ao nosso público projec-
ções num ambiente seguro. Mas a penúria 
de combustível e de electricidade tornou o 
acesso à internet e os transportes um desafio 
terrível. A explosão do porto de 4 de Agosto 
de 2020, descrita como uma das maiores 
explosões artificiais na história do mundo, 
destruiu grande parte da cidade, até o nosso 
antigo cinema. A crise actual não é só um 
outro desafio que temos que enfrentar. Muda 
todos os aspectos das nossas vidas duma 
forma irrevogável. O Líbano e os libaneses 
vão precisar de anos para recuperar do que 
os políticos corruptos fizeram com as suas 
mãos assassinas a 4 de agosto de 2020. Mas 
enquanto respirarmos, continuaremos a 
sonhar com cinema. A nossa indústria con-
tinua a produzir filmes fortes e importantes 
que precisam de encontrar o seu público. E 
ainda esperamos por uma sala escura e um 
ecrã para iluminar as nossas noites. Metro-
polis procura uma nova sala de cinema, uma 
nova casa para tudo começar de novo. Parece 
irrealista por enquanto, mas lindos projec-
tos nasceram quando menos se esperava. 
Quanto maior for o desafio, maior é a nossa 
vontade e maiores os nossos sonhos…

N
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 HANIA MROUE, dirigente fundadora

Metropolis 
Cinema
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ontar a história do CineEco é reali-
zar uma viagem pelo surgimento e 
evolução do cinema ambiental em 

Portugal, que mobilizou filmes e docu-
mentários de todo o mundo. Escrever esta 
história é trazer à luz do dia a ousadia que 
nos animou em 1995 para empreender esta 
aventura pioneira em Portugal. Um festival 
impulsionado pelo Município de Seia, com 
o propósito da promoção de valores ambien-
tais, de afirmação territorial e emergência 
cultural por intermédio do cinema.”

C
om dia, sejam bem-vindos ao
meu estúdio. Sou Georges Méliès, 
desenhador, caricaturista, ilusio-

nista, decorador, cenógrafo, criador de efei-
tos especiais, produtor e distribuidor de fil-
mes. Perdoem-me a confusão, mas estamos 
a meio da rodagem do filme A Viagem à 
Lua, já ouviram falar? Tenho a certeza que 
vai ser um grande sucesso, mas não digam, 
não digam! Não gosto de receber notícias 
do futuro, estraga a surpresa e a alegria de 
viver. Então, em que vos posso ser útil?”

B
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“ entre a mulher que se vai casar e 
a presença fortíssima da patroa, 
emerge Yasumi com o calculismo 

mercantil absoluto, respondendo, com a sua 
resguardada beleza, à regra de jogo que só 
ela vence. E, quando entrevemos, naquele 
rápido e oculto gesto de convite ao primeiro 
cliente, tudo está consumado. Só resta o 
écran fundir em negro e surgir a palavra 
fim.” — sobre A Rua da Vergonha (Kenji 
Mizoguchi, 1956). Reúne os textos de JBC 

desde Walter Lang até Yasujiro Ozu.
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“

anoel de Oliveira sempre acompa-
nhou a sua produção cinematográ-
fica de uma intensa reflexão teórica

que traduz, a par e passo, diferentes enten-
dimentos, perspetivas e posicionamentos 
estéticos acerca do cinema. Ditos e Escritos 
é o primeiro número de uma Coleção de 
edições críticas, trazendo a público uma 
seleção dos documentos mais relevantes 
que integram o arquivo e outros estudos de 
interesse para um renovado entendimento 
e contextualização da obra do cineasta.”
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— FILMES DO
MUNDO, EM 25 
ANOS DE CINEECO

ela primeira vez em Portugal, um 
dos primeiros grandes romances 
distópicos do século XX que de-

ram origem a um filme mítico. Publicado 
originalmente em 1925 em folhetim, ao 
mesmo tempo que a sua autora, então es-
posa de Fritz Lang, escrevia o argumento 
do filme, aparece em formato de livro em 
1926, um ano antes da estreia do filme que 
veio a tornar-se um dos maiores clássicos, 
com uma actualidade cada vez maior. Edi-
ção ilustrada com fotogramas do filme.”
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uarto volume de uma obra de
cinco, Obra Escrita reúne os
textos de João César Monteiro,

guiões de filmes a críticas de cinema. 
Prosseguindo a cronologia dos filmes de 
César Monteiro, o volume IV recolhe os 
textos escritos para os filmes As Bodas de 
Deus (1999) — com duas versões — e Vai e 
Vem (2002).”

OBRA
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---
JOÃO CÉSAR
MONTEIRO
---
LETRA LIVRE
260 PÁGS.
2021

“

“

il horas de conversa, falamos, e no 
fim não há quase nada. Talvez reste 
uma palavra. É assim que trabalha-

mos. Imaginamos uma cena com o Ventura 
ou a Vanda ou a Vitalina, vamos em frente, 
repetimos: a Vanda fala sobre a mãe, a 
Vitalina sobre o marido, o Ventura sobre si 
próprio. Há que começar por contar. Resu-
mimos, é necessário cortar muito. Conden-
sar, remover. Desta vez, não falar sobre o 
cão, voltar ao dia em que ele veio à casa… 
E assim chegamos ao que precisamos.”

---
PEDRO COSTA (TEXTOS)
LUC CHESSEL E
CYRIL NEYRAT (ORG.)
---
LES ÉDITIONS L'ŒIL
480 PÁGS.
2022
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Apesar de A Hipótese Cinema parecer ser, principal-
mente, um livro sobre o ensino do cinema, também
parece ser um livro sobre o cinema como um todo, uma 
declaração de alguém que tem uma profunda aprecia-
ção ou amor por essa forma de arte. O seu objetivo era 
funcionar nesses dois sentidos? Será possível escrever um 
livro sobre o ensino do cinema sem falar da nossa própria 
visão ou da paixão muito pessoal pelo cinema? 
Penso que qualquer forma de educação artística está 
absolutamente dependente do gosto e da escolha pessoal 
da pessoa que tem o papel de professor ou iniciador para 
transmitir verdadeiramente o amor pela forma de arte em 
questão. Todos tivemos professores que nos transmitiram 
o amor pela leitura, através do modo como nos chama-
ram a atenção («É disto que eu gosto.») e de uma maneira 
de contágio, pois o entusiasmo do professor por uma 
obra que o apaixona e pela qual se sente tocado a nível 
pessoal constitui uma forma poderosa de comunicação. 
Este tipo de ensino exige um compromisso muito mais 
pessoal em comparação com o que eu chamaria de uma 
forma clássica de educação, na qual o educador se encon-
tra basicamente «protegido» pelos seus conhecimentos 
objetivos. Para um passeur, não se trata de impor as pró-
prias escolhas ou predileções aos outros, mas de comu-
nicar a importância pessoal de uma determinada obra 
de arte e torná-la percetível. O aluno que tenha sentido 
a paixão e alegria de um adulto ou professor em relação 
a um filme pode então escolher filmes muito diferentes 
com base na sua própria vivência ou no contexto cultural 
da sua geração. Acima de tudo, devemos transmitir a 
paixão do nosso amor pelo cinema e a alegria pessoal que 
este evoca. E isso só pode acontecer através de indiví-
duos e filmes que são caracterizados como desejáveis. A 
Internet será muito útil para a educação cinematográfica, 
mas nunca poderá substituir o contacto humano entre 
um adulto e um aluno.
Hoje em dia, a educação parece ser entendida como a 
aquisição de determinadas competências e ferramentas 
que se podem «utilizar» de uma forma completamente 
funcional. Isso faz-me questionar se as escolas serão o 
lugar certo para esta forma de educação cinematográfica. 
Será necessário trazer os filmes para a escola ou será que 
deveríamos tentar trazer as escolas para o cinema? 

Absolutamente. O ideal seria ensinar cinema nas insti-
tuições dedicadas ao cinema, nas quais as condições são 
perfeitas e onde nos encontramos livres das restrições do 
sistema educativo. Mas receio que isso limitaria o núme-
ro de jovens com acesso a estes privilégios nesses locais, 
como o Museu do Cinema Austríaco ou a Cinémathè-
que Française, que se encontram maioritariamente nas 
grandes cidades. O projeto de educação cinematográfica 
que queríamos implementar com Jack Lang pretendia 
ser relevante em todo o país, em todas as regiões, em 
todas as cidades — até no campo, onde praticamente não 
há salas de cinema. Fui fortemente atacado por pessoas 
que achavam que eu ia matar as salas de cinema e que 
a produção da série de DVD L’Eden Cinéma era um ato 
francamente criminoso. Porém, para nós, era importante 
apoiar cada professor que manifestasse vontade de dar 
uma introdução ao cinema, de modo a que este o pudesse 
fazer na sua sala de aula. Portanto, apesar de a sala de 
aula não ser evidentemente o espaço ideal para abordar 
o cinema, é o lugar mais democrático que existe para 
tal. E a experiência tem demonstrado que há crianças ou 
adolescentes que descobriram o seu amor e gosto pelo 
cinema — um gosto bastante distinto do seu contexto 
social ou geográfico — precisamente porque tiveram 
contacto com ele na escola. Mas nós temos uma insti-
tuição chamada École et Cinéma em França, que vai ao 
encontro do que está a sugerir: os alunos saem da escola 
e dirigem-se ao cinema mais próximo para ver filmes. 
Esta instituição é de importância vital, integrando 10.000 
escolas e 1300 salas de cinema espalhadas por todo o 
país. Tornou-se numa estrutura essencial para o encon-
tro dos jovens com o cinema. Porém, sem a cooperação 
entre as escolas e estas salas de cinema, o projeto nunca 
teria visto a luz do dia. A solução poderá passar por este 
tipo de alianças. Ainda assim, continuo a acreditar que, 
se trazida à escola nas circunstâncias adequadas, a arte 
pode mudar a própria escola e aqueles que nela traba-
lham. Os professores que põem em prática uma introdu-
ção ao cinema nas suas aulas mostram que estão a gostar, 
encetando um tipo de relacionamento com os seus alunos 
que é bastante diferente daquele que normalmente estru-
tura a aprendizagem institucionalizada. Costumo citar a 
seguinte fórmula: «apenas o desejo inicia verdadeiramen-
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as crianças, especialmente as mais novas, a ausência de 
narração não constitui um obstáculo ao interesse num fil-
me nem ao prazer que retiram dele. Muito pelo contrário. 
Ainda não estão cheias de preconceitos sobre as diferen-
tes categorias de cinema. Uma das vantagens pedagó-
gicas do cinema experimental é que este aborda, acima 
de tudo, o sensorial, colocando em primeiro plano as 
formas e os ritmos que são muitas vezes encobertos pelas 
trajetórias das personagens no cinema narrativo. O facto 
de estes filmes serem frequentemente bastante curtos é 
um aspeto que favorece o seu tratamento na sala de aula, 
onde se dispõe de um intervalo de tempo curto e limita-
do. E as crianças muito pequenas no jardim-de-infância 
deixam-se imediatamente impressionar e entusiasmar 
pelas formas, cores e ritmos.
Há dois anos, numa conferência no Museu do Cinema 
Austríaco, Chris Dercon — então diretor da Tate Modern 
em Londres — afirmou que a cinefilia poderá ser uma das 
razões pelas quais o cinema como um todo se encontra 
em declínio. Esta crítica visava o discurso dos cinéfilos 
que não levava em conta todos aqueles que ainda não 
tinham encontrado o seu amor pelo cinema e que, por 
conseguinte, não se encontravam tão profundamente 
envolvidos com o mesmo. Qual é a sua opinião sobre isto 
e como definiria o papel da educação cinematográfica 
numa época em que o cinema como um todo está a perder 
o seu papel no contexto de uma cultura quotidiana? 
Presentemente, não estou muito otimista no que diz 
respeito às relações de poder entre a cultura e o consu-
mo. O ultraliberalismo económico prefere «clientes» 
prontos a «consumir» qualquer mercadoria colocada à 
sua frente e a esquecê-la o mais rapidamente possível 
para que possam consumir mais uma no dia seguinte. A 
reflexão e a cultura não podem existir sem a consciencia-
lização e a memória de uma arte. Estas são dimensões 
que se encontram em perigo hoje em dia. A amnésia está 
a ganhar rapidamente terreno, mesmo nas universidades 
e escolas de cinema especializadas, como aquela em que 
sou professor. Estou convicto de que falar de filmes, es-
crever sobre cinema e ensinar cinema são as derradeiras 
e únicas formas de resistência. E são mais essenciais do 
que nunca. Digo isto apesar da minha experiência diária 
de assistir a um declínio no interesse em conhecer as 
obras essenciais e a história de uma forma de arte devido 
à aceleração do consumo, que não tem necessidade de 
uma consciência do passado. Porém, a atitude mais fatal 
seria enterrar a cabeça na areia e renunciar a todos os 
esforços. A experiência mostra que o contacto dos jovens 
com obras de arte pode ser entusiasta e lucrativo. São as 
condições destes encontros que temos de proteger dessa 
amnésia ultraliberal que lucra com o esquecimento.

As questões de Bachmann foram editadas,
face à entrevista original.

te a aprendizagem». Para mim, agora mais do que nunca, 
este é o principal problema daquilo a que chamamos 
educação. Serge Daney referiu uma vez que, no dia em 
que se tiver de forçar os alunos a verem um filme que lhes 
é oferecido, o melhor será deixar de ensinar cinema por 
completo. E acho que tinha razão. Não se pode forçar 
ninguém a aprender o que quer que seja se não existir o 
desejo de o aprender. Este é o principal problema do sis-
tema educativo atual em França: o corte entre aquilo que 
é tornado desejável para todos através da comunicação, 
a Internet, os bens de consumo bem calibrados, e aquilo 
que cada um deve descobrir através dos seus próprios 
desejos. A educação deveria proporcionar tanto o tempo 
como as circunstâncias para que todos pudessem desco-
brir os seus próprios desejos. Essa luta ainda está muito 
longe de ser ganha. […]
Enfatiza especificamente que a educação cinemato-
gráfica não é equivalente a uma educação televisiva, pois 
estes dois meios habitam domínios muito diferentes da 
imagem em movimento. Desde 2002, o panorama televisi-
vo mudou radicalmente, especialmente com o advento de 
uma ampla gama de séries televisivas que são frequente-
mente elogiadas pelas suas qualidades cinematográficas. 
Consideraria estas séries como uma tendência do aspeto 
cinematográfico de se infiltrar na televisão? E poderíamos 
assim considerar uma educação cinematográfica como 
parte de uma compreensão mais profunda da televisão ou 
da cultura da imagem em movimento como um todo?
No que diz respeito a obras em televisão, tentei muitas 
vezes distinguir o que é do cinema da televisão. Uma obra 
cinematográfica exibida na televisão continua a ser uma 
obra de cinema. Em todo o caso, alguns programas televi-
sivos, produzidos tanto para como pela televisão, são do 
cinema. Na minha opinião, algumas das grandes séries 
de televisão, como Os Sopranos ou A Guerra dos Tronos, 
são obras de cinema de pleno direito. Não é o meio de 
distribuição (um ecrã de televisão ou um cinema) nem o 
contexto de produção (para televisão ou para o cinema) 
que definem se uma obra é cinematográfica ou televisiva. 
Cinema é a forma como o realizador pensou, escreveu, 
filmou e editou a sua obra. É o modelo dentro da sua ca-
beça — que é universal e existe há 120 anos. Não acredito 
na teoria de um «cinema expandido» segundo a qual o 
cinema está hoje em dia em todo o lado e que suposta-
mente constitui a razão pela qual este já não pode ser 
definido. Penso que aceitar esta teoria implicaria deitar 
fora qualquer distinção entre o cinema como criação ar-
tística e todos os outros fluxos de imagens. O cinema é um 
ato consciente de criação artística, concretizado quando 
um realizador com um projeto pessoal e uma perspetiva 
singular sobre o mundo transforma estes elementos num 
filme através da encenação e das suas escolhas estéticas e 
artísticas. É este o desejo que está no coração de muitos 
cinéfilos e espetadores. O cinema é resistente porque 
corresponde a um regime visual único que emociona o 
mundo há 120 anos e porque se correlaciona com um 
desejo psicológico que é fundamental e persistente.
Em A Hipótese Cinema, argumenta que um confronto 
verdadeiramente enriquecedor com o cinema ou com a 
arte em geral necessita sempre de um momento de fricção 
em que somos confrontados com a alteridade que se opõe 
às nossas experiências do quotidiano. O que sempre 
me surpreendeu é que, ao mesmo tempo que expressa a 
necessidade de as crianças serem confrontadas com uma 
grande variedade de filmes e formas fílmicas, os filmes 
experimentais ou de vanguarda não desempenham quase 
nenhuma função nesse contexto.
Tem toda a razão a este respeito. Se tivesse de rescrever 
A Hipótese Cinema, não hesitaria em incluir o cinema 
experimental. A série de DVD L’Eden Cinéma já incluía 
alguns excertos de cinema não narrativo, como o filme 
Walden, de Jonas Mekas. Escusado será dizer que, para 
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Io sono una forza del Passato.  
Solo nella tradizione è il mio amore.  
Vengo dai ruderi, dalle chiese,  
dalle pale d’altare, dai borghi  
abbandonati sugli Appennini o le Prealpi,  
dove sono vissuti i fratelli.  
Giro per la Tuscolana come un pazzo,  
per l’Appia come un cane senza padrone.  
O guardo i crepuscoli, le mattine  
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,  
come i primi atti della Dopostoria,  
cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,  
dall’orlo estremo di qualche età  
sepolta. Mostruoso è chi è nato  
dalle viscere di una donna morta.  
E io, feto adulto, mi aggiro  
più moderno di ogni moderno  
a cercare fratelli che non sono più.

Eu sou uma força do Passado.
Só na tradição está o meu amor.
Venho das ruínas, das igrejas, 
dos retábulos, das aldeias
esquecidas nos Apeninos e nos Pré-alpinos,
onde viveram os irmãos.
Vagueio pela Tuscolana como um louco,
pela Appia como um cão sem dono.
Ou aguardo os crepúsculos, as manhãs
sobre Roma, sobre Ciociaria, sobre o mundo,
como os primeiros actos da Pós-história,
a que eu assisto graças ao meu registo de nascimento,
no limite extremo de qualquer época 
sepultada. Monstruoso é aquele que nasceu 
do ventre de uma mulher morta.
E eu, feto adulto, vagueio 
mais moderno que qualquer moderno
à procura de irmãos que já não são. 
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Pasolini e o Cinema:
Percurso (breve) em 
direcção obstinada

e contrária
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lgumas ausências são 
igualmente testemu-
nhos e, como tal, obri-
gam a um confronto 
contínuo com o discur-
so do qual são marca. 
Pier Paolo Pasolini 
(Bolonha, 1922 —

Óstia, 1975) foi um dos pouquíssimos cujo 
discurso — “in direzione ostinata e contra-
ria” [em direcção obstinada e contrária], 
para usar as palavras dum outro testemunho 
de excepção, Fabrizio De Andrè2 — sistema-
ticamente trouxe à luz toda a tragicidade do 
vazio de que vive o homem contemporâneo.
Arquivo riquíssimo e fonte de descobertas 
contínuas (sobretudo se se pensar na brevi-
dade do seu arco temporal), preencheu com 
a sua presença a cena cultural italiana (e não 
só) dos primeiríssimos anos cinquenta até à 
sua morte, e depois. 

Isolar, dentro do corpus da sua obra, as 
realizações cinematográficas é uma opera-
ção, além de metodologicamente improduti-
va, redutora da complexidade e da circulari-
dade do seu pensamento e da sua inspiração.

As realizações cinematográficas de Paso-
lini, que compreendem 22 títulos (23, se se 
considerar — como parece ser correcto — o 
seu contributo como autor no documentário 
12 Dicembre [1972]), são parte integrante de 
um percurso de criação e de investigação 
que já se havia expressado antes da sua 
estreia no cinema através da poesia e do 
romance e que continuará a exprimir-se, 
além das formas já mencionadas, através do 
teatro e da intervenção jornalística.

Accattone (1961), primeiro passo num 
mundo no qual o autor já tinha demonstrado 
talento e originalidade escrevendo argumen-
tos para outros realizadores (entre os quais 
Bolognini e Fellini), é já uma obra fulguran-
te na qual se resolve o conflito entre a rique-

A

za da realidade (do profílmico) e a autono-
mia da linguagem cinematográfica com a 
língua escrita das acções, e portanto através 
da negação da relação campo-contracampo, 
do primeiro plano usado em função figura-
tiva e não naturalista, do uso do dolly out — 
que substituem a montagem clássica —, da 
substancial fixidez da câmara.

Quando Accattone morre, deitado no 
chão da Ponte Testaccio a sangrar, diz ape-
nas: “Ah, mo’ sto bene” [agora estou bem]. E 
Balilla faz o sinal da cruz ao contrário. Esta 
imagem, e as palavras que a acompanham, 
voltam como figura primitiva e atemporal 
a quem se aproxima da obra cinematográ-
fica de Pasolini. O rosto de Franco Citti, 
presença fundamental e “mio demone” [meu 
demónio] — assim o define Pasolini — não 
tem, nas suas últimas, frágeis palavras, 
outra coisa a pedir que não seja o bem-estar 
da própria ausência, que chega depois de a 
ter sonhado, para selar uma vida de prepo-
tências, de fracassos, de recusas. Esta vida 
ofendida e humilhada e quebrada nunca 
quis dobrar-se às regras da normatividade (a 
lei, a família, o trabalho), mas não conseguiu 
criar alternativas possíveis. Acaba como co-
meçou: “Tutto bruciava. Il sole tenero della 
mattina di fine estate era come calce rovente. 
Una faccia bruciata alzò la scucchia coi due 
buchi sulle guance per la magrezza, e lo 
sguardo acquoso; e disse: Ecco la fine del 
mondo”3 [Tudo ardia. O sol macio da manhã 
de fim de Verão era como cal candente. Um 
rosto queimado levantou o queixo de rabeca 
com os dois buracos de magreza nas bochechas, 
e o olhar aguado; e disse: eis o fim do mundo].

O rosto, o olhar, o Corpo. O Corpo como 
era. O como poderia ter sido.

Quando a câmara se aproxima dos rostos, 
dos braços, do sexo parece parar diante 
daquele umbral, um objecto dado e um ima-
ginado. É o sonho de um Corpo. Continua-

mente instado pelo fundo, o Corpo move-se 
como se devesse habitá-lo pela primeira vez, 
move-se traçando-lhe as coordenadas, des-
cobrindo os seus ângulos e abrindo pontos 
de vista inéditos aos olhos.

A sua segunda realização (Mamma Roma, 
1962) é já mais ardilosa, mas nem por isso 
menos interessante. O set torna-se um labo-
ratório para ir além dos modos tradicionais 
de representação da realidade, ignorando as 
regras que a definem: “Una coltre di primu-
le. Pecore contro luce (metta, metta, Tonino, 
il cinquanta, non abbia paura che la luce 
sfondi — facciamo questo carrello contro 
natura!”)4 [Um manto de prímulas. Ovelhas em 
contraluz (ponha, ponha, Tonino, o cinquenta, 
não tenha medo que a luz rasgue — façamos 
este carrinho contranatura!”)].

A história de Ettore, paralela mas não 
coincidente com a de Accattone, é contada 
por Pasolini com um sentido de desgraça 
iminente, quase um presságio do destino 
que o espera. Diante das ruínas da coluna, 
no Parque dos Aquedutos em Roma, Ettore 
brinca com um pau, depois deita-se, encon-
tra Bruna, que lhe pergunta: “Hai paura 
della morte?” [Tens medo da morte?], “Io 
no” [Eu não], responde Ettore, “quando ero 
piccolo per due o tre volte stavo per morire” 
[quando era pequeno, estive para morrer duas 
ou três vezes].

As cenas finais de Mamma Roma, sobre 
as notas do Segundo Movimento (Largo) 
do Concerto em dó maior para flautim, 
cordas e baixo contínuo de Antonio Vivaldi 
(1720-1724), através de suaves movimentos 
de câmara que acariciam o corpo coagido 
de Ettore na cama de contenção, iluminam 
a referência à fonte pictórica, A Lamentação 
sobre o Cristo Morto de Andrea Mantegna 
(1475-1478). O Sagrado configura-se aqui 
como espaço aberto de interrogações infi-
nitas e simultaneamente como grito apavo-

«Il suo pensiero ha prima attraversato il suo corpo, è tutt’uno
e questo lo rende così indifeso, imprevedibile e attuale.»

[O seu pensamento atravessou primeiro o seu corpo, são um só,
e é isso que o torna tão indefeso, imprevisível e actual.]

PETER SCHNEIDER1

Na Retina, por Giuseppe Balsamo
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rado e impotente perante a indiferença do 
homem e da natureza.

E este sentido do Sagrado, tão distante 
dos cânones da tradição, é relançado com 
uma potência ainda maior na obra-prima 
que é O Requeijão (1963), em que Stracci, 
o subproletário faminto que interpreta o 
ladrão na cena da crucificação de Cristo, 
se torna, ao morrer, protagonista de uma 
história de altíssima tensão moral. Como diz 
o realizador do filme no filme (interpretado 
por Orson Welles): “Non aveva altro modo 
per ricordarci che anche lui era vivo” [Não 
tinha outra maneira de se lembrar que também 
ele estava vivo].

“Bisogna fare come faceva il Cristo dei 
vangeli, che, appena stabilito un incanto — 
la pausa contemplativa dopo una parola che 
poteva essere senza fine interrogata e pensa-
ta in silenzio — ne stabiliva subito un altro, 
che non dava pace, quasi con crudeltà”5 [É 
preciso fazer como fazia o Cristo dos evange-
lhos, que, mal se estabelecia um encanto — a 
pausa contemplativa depois de uma palavra que 
podia ser infinitamente interrogada e pensada 
em silêncio —, estabelecia logo outro, que não 
dava paz, quase com crueldade].

O confronto com uma das fontes da 
cristandade, inevitável, dadas as premissas, 
chega em 1964, com O Evangelho segundo 
Mateus, e parece encerrar a parte mais 
aberta e programática desta investigação pa-
soliniana sobre e do Sagrado. Filme terreno 
e declamatório, poeirento e lírico, atravessa 
definitivamente a dimensão do Sagrado e a 
sua materialização profana e régia no corpo 
através de uma indagação subtil dos víncu-
los que ligam a carne e os seres celestiais, o 
sentido do espaço e a matéria do mundo.

O filme seguinte (Passarinhos e Passa-
rões, 1966), a ver juntamente com as duas 
extraordinárias curtas-metragens que são 
A Terra Vista da Lua (1966) e O que São as 
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Nuvens? (1967), é a história de um pai e de 
um filho que não se sabe quem são, de onde 
vêm nem para onde vão, e põe em cena com 
uma abordagem terna e desencantada a frac-
tura entre a vida (e a sua fluidez) e as ideais 
(e a sua imobilidade). Como fundo (aliás, é 
quase o verdadeiro protagonista), a morte 
de Togliatti e o fim das ilusões palingenési-
cas. A Morte, o sentido da Morte é o outro 
grande tema, além do Sagrado e do Corpo, 
de todo o cinema pasoliniano. O fim da 
ideologia, portanto? Não. Na Nota posposta 
à colectânea Paixão e Ideologia, Pasolini 
escreve: “Prima passione e poi ideologia, o 
meglio Prima passione ma poi ideologia”6 
[Primeiro paixão e depois ideologia, ou melhor, 
primeiro paixão mas depois ideologia]. A 
ideologia que antes tinha encontrado terreno 
fértil na História, encontrá-lo-á no Mito 
como grande receptáculo daqueles valores 
que o neocapitalismo aniquilou.

E ao Mito — aprofundado na suas formas 
histórico-literárias ou nas produzidas pelo 
hoje neocapitalista — Pasolini dedica-se 
naquele grupo de filmes (Édipo Rei, Teorema, 
Pocilga, Medeia) que constituem um único 
grande relato, também autobiográfico, de 
como o homem não pode viver sem o Mito e 
de como isto perturba os homens no presen-
te, tornando-os santos ou desesperados.

Em Édipo Rei (1967), através dos rostos 
dos marroquinos, irrompe o Terceiro Mun-
do como contracanto sacrificial da História, 
representado mediante uma linguagem mais 
comovida e menos hierática do que nos 
filmes anteriores (é o seu primeiro a cores, 
excluindo as sequências da deposição da 
cruz em O Requeijão), com vários momentos 
de corajoso experimentalismo que serão 
desenvolvidos também nos filmes seguintes: 
a mistura de géneros na música, a dobragem 
das personagens em função antiliterária, a 
escolha de actores, alguns não profissionais, 

alguns estrelas (Alida Valli, Silvana Mag-
nano), alguns provenientes da vanguarda 
(Carmelo Bene, Julian Beck).

Com Teorema (1968), o Sagrado (o 
Hóspede, interpretado por Terence Stamp) 
confronta-se com o âmago burguês, racio-
nal, industrial da sociedade e revela o seu 
irremediável vazio, impotência, loucura.

Uma loucura que só pode ser descrita 
através de um “cinema de poesia”, ou seja, 
um cinema que utilize a técnica do discur-
so indirecto livre. Mas o que é o discurso 
indirecto livre? “Esso è semplicemente 
immersione dell'autore nell’animo del suo 
personaggio, e quindi l’adozione, da parte 
dell'autore, non solo della psicologia del suo 
personaggio, ma anche della sua lingua”7 [É 
simplesmente imersão do autor na alma da sua 
personagem, e portanto a adopção, por parte do 
autor, não só da psicologia da sua personagem, 
mas também da sua língua]. Assim, tanto 
o jovem canibal (Pierre Clementi) quanto 
Julian (Jean-Pierre Léaud) em Pocilga (1969) 
se afastam da História (e portanto da Razão) 
em direcção ao Outro, através de um percur-
so cujo horror só pode ser representado pelo 
“cinema de poesia”.

Este Outro, que se identifica com o 
Sagrado: “Più è sacro dov’è più animale il 
mondo”8 [Quanto mais animal é o mundo, 
mais sagrado], é finalmente fixado em Medeia 
(1970) pela intensidade alucinada do olhar 
de Maria Callas numa série de visões cuja 
expressão fílmica se traduz numa realização 
suja, impura (cortes repentinos, enquadra-
mentos que parecem desfocados) em que se 
sente a contemplação fascinada do mundo 
barbárico próprio do Mito. O Corpo, a sua 
sacralidade hierática, tomou definitivamente 
a dianteira, e na solidão da protagonista, na 
sua raiva, no seu fracasso, na sua “conversão 
ao contrário” em contacto com a civilização 
ocidental lê-se, em filigrana, a do autor.

«A Morte, o sentido da Morte é o outro grande tema, além do Sagrado e do Corpo,
de todo o cinema pasoliniano. O fim da ideologia, portanto? Não. Na Nota posposta à 
colectânea Paixão e Ideologia, Pasolini escreve: “Primeiro paixão e depois ideologia,

ou melhor, primeiro paixão mas depois ideologia”.»

ENSAIO PASOLINI E O CINEMA: PERCURSO (BREVE)
EM DIRECÇÃO OBSTINADA E CONTRÁRIA

Passarinhos e Passarões (1966) e Medeia (1970)
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“Il presente è dunque il tempo dell’ambigui-
tà, il momento della decadenza? 
L’inferno. 
Come spiegare che ad ognuno dei suoi film 
cresca l’impressione di un'imminente apo-
calisse? Teorema, Porcile, Medea... si tratta 
sempre più di parabole sulla fine del mondo? 
La fine di un mondo, piuttosto”9

[O presente é, então, o tempo da ambiguidade, 
o momento da decadência?
O inferno.
Como explicar que em cada um dos seus filmes 
cresce a impressão de um iminente apocalipse?
Teorema, Pocilga, Medeia… Trata-se cada 
vez mais de parábolas sobre o fim do mundo?
O fim de um mundo, melhor dizendo]

Este Outro mitificado no Sagrado de uma 
época proto-histórica transforma-se no Al-
gures mágico e campestre descrito, a partir 
de fontes literárias originárias das culturas 
ocidental e oriental, em Decameron (1971), 
Os Contos de Canterbury (1972) e As Mil e 
Uma Noites (1974). O prazer do relato como 
jogo auto-significativo torna-se central, para 
além dos homens, dos sentimentos, das coi-
sas. Estes, aliás, pertencem a um mundo que 
já não existe a não ser, historicamente, em 
sítios remotos (Yemen) ou, existencialmente, 
em lugares onde o povo comprova a vitalida-
de original (Nápoles). “Ho scelto Napoli non 
in polemica contro Firenze, ma contro tutta 
la stronza Italia neocapitalistica e televisiva: 
niente Babele linguistica, dunque, ma puro 
parlare napoletano”10 [Escolhi Nápoles não 
em disputa contra Florença, mas contra toda 
a estúpida Itália neocapitalista e televisiva: 
nada de Babel linguística, portanto, mas puro 
linguajar napolitano]. E no entanto, neste 
enredo em que a vida entretece com alegria 
os próprios bordados, aparece, impensada 
mas nem por isso menos imanente, a Morte. 

Tanto no Decameron (Ciappelletto, Lisabet-
ta, Tingoccio) quanto nos Contos de Canter-
bury (o marido da mulher de Bath, o Inferno 
reconstruído no Etna), a Morte aparece 
como contracanto carnal e tragicómico das 
aventuras volúveis e rutilantes do Corpo. A 
estrutura narrativa de encaixes dos relatos 
das Mil e Uma Noites permite a Pasolini 
contar um Oriente fora da realidade históri-
ca, e até psicológica, em que todos sorriem. 
Quase parece que, na dimensão encanta-
da fabular obtida através de dissoluções 
cruzadas e transparentes e na experiência 
do Corpo sem inibições, o realizador queria 
aludir ao sonho de uma utopia inalcançável. 
Ainda que o guardião do jardim repita à 
rainha Dunya: “A volte i sogni insegnano 
male; la verità intera non è mai in un solo 
sogno: la verità intera è in molti sogni” [Às 
vezes os sonhos ensinam mal; a verdade inteira 
nunca está num só sonho: a verdade inteira está 
em muitos sonhos].

Mas os sonhos das Mil e Uma Noites não 
são suficientes para conter a fealdade do 
real, a sua degeneração de valores e a degra-
dação no uso do Corpo numa dimensão fal-
samente tolerante mas funcional em relação 
ao domínio omniabrangente da civilização 
neocapitalista. O desejo, tão pleno e vital na 
evocação dos mundos proto-históricos feita 
nos filmes anteriores, é na realidade ape-
nas impotência e frustração. O realizador 
é tomado de “(…) una specie di disperata 
malinconia senza dolore (…)”11 [uma espécie 
de desesperada melancolia sem dor].

O resultado é o seu último filme, Salò 
ou os 120 Dias de Sodoma (1975), no qual se 
apercebe, através de uma forma de extremis-
mo levado ao limite (e além dele) do escân-
dalo e do horror, daquela fealdade, daquela 
degeneração, daquela degradação. Sade e 
o regime de Salò são pretextos para dizer 
como o horror do Poder tomou conta da 

vida por dentro reduzindo-a a ritos impas-
síveis endurecidos na Morte. Tudo filmado 
com uma perfeição formal e uma intensi-
dade oratória que, na repetição obsessiva 
e alienante das perversões, põe em cena 
aquilo que é irrepresentável.

O Sagrado, o Corpo, a Morte: figuras 
entrelaçadas que se reportam umas às 
outras e que no cinema de Pasolini (do qual, 
obviamente, omitimos vários títulos, por 
razões de espaço) foram protagonistas de 
um discurso legível a mais níveis (estético, 
histórico, social) com uma intensidade e 
uma originalidade irrepetíveis. Pasolini, 
como intelectual, quis entrar nas dobras do 
próprio tempo com uma inteligência sempre 
em exercício, simulacro da divindade.

“(…) testimonianza che dei doloranti nostri 
anni può la vergogna esprimere il pudore, 
tramandare l’angoscia l’allegrezza: che bi-
sogna essere folli per essere chiari”12

[testemunho de que dos nossos dolorosos anos 
pode a vergonha exprimir o pudor, transmitir 
a angústia e a alegria: que é preciso ser louco 
para ser claro]

Tradução: Cine Clube de Viseu

As Mil e Uma Noites (1974)
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Na Retina, por Anabela Moutinho
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m 1964, um Evange-
lho, segundo Mateus, 
que Pasolini não quis 
nem chamou de santo, 
as empresas cinema-
tográficas é que sim. 
Histórias que não são 
petites, mas adiante 

pois o que me traz aqui não é essa obra 
suprema na figuração de Cristo como, 
finalmente, homem, e dos que o seguiam 
como, finalmente, homens, e de todos os que 
figuram mais ou menos como, finalmente, 
homens e mulheres, e só assim tudo o que 
já víramos, ouvíramos e lêramos passámos 
a não poder ignorar. Manter-nos-emos no 
reino da anunciação, da anunciação através 
da visitação e da revolução cometida por 
ambas, mas a parábola é outra por a sua 
poesia o ser também: outra.

Assim o quis Pasolini em 1967, quando 
informou do seu projecto de um filme que 
se inscreve “na ‘tradição da ‘visitação’ na 
mitologia cristã”1, assim o concretizou em 
1968, na mais surpreendente e enigmática 
das suas obras, Teorema. 

A história conta-se em três penadas: uma 
família de alta burguesia industrial milanesa 
recebe a notícia da chegada de um hóspede, 
nunca identificado pelo nome, que se instala 
e vai tendo sexo com, por ordem: a criada, 
o filho, a mãe, a filha e o pai e, após isso, se 
vai embora. Desde que parte, todos ficam 
esquisitos: a criada vira santa, o filho, ho-
mossexual e pintor de arte abstracta, na qual 
mija com gosto, a mãe, putéfia que persegue 
em jovens ocasionais o sexo que a sua vida 
monótona de monogamia bem-comportada 
lhe recusara, a filha, que dá em neurasténica 
e é internada num manicómio e, por fim, o 
pai, que oferece a fábrica aos trabalhadores, 
se despe até ficar todo nuzinho na Estação 
Central de Milão e nuzinho vai até ao Etna 
e seu deserto de cinzas, no qual vagueia aos 
‘ss’ de encontro à câmera urrando um grito 
como despedida do filme.

A notícia, tanto da chegada como da 
partida, é dada por um carteiro meio cha-
plinesco (para não dizer tontinho) chamado 
Angelino — é o anjo da anunciação, vinda 
por telegrama; o fornicador de olhos azuis 
e pernas escancaradas quando sentado, 
cowboy insolente noutras tramas e para 

E

alguns erótico nesta, pouco fala pois a sua 
função é usar o falo — “ter-possuir-des-
truir”2 através da “doce e pesada raiva do 
seu membro” (criada), do “seu membro de 
seda, mais adulto e potente (filho), “a mesma 
dádiva, condescendente e generosa” (mãe), 
“que entregará ao pai” (pai) e “à filha de 
catorze anos” (filha)3. Para que não restem 
dúvidas de ao que vai, e de como vai, o Pai, 
Filho e Espírito Santo.

E é aqui, que, finalmente, o filme se torna 
interessante, quando um homem se põe a 
pensar: se “As acções da vida serão só co-
municadas, / e serão, elas, a poesia, / pois, 
(…) não existe outra poesia senão a acção 
real”, a “acção real” na primeira parte deste 
filme, ao catalisar desejos sexuais dispersos 
ou inconfessados, institui uma metáfora, ela 
mesma poética e, como veremos, ideoló-
gica, por as suas imagens serem imagens 
que se pensam e o mundo que captam não 
ser o visível, mas “o mundo tal como foi 
sendo pensado, um mundo-palimpsesto.”4 
Pasolini transformando a matriz evangélica 
num “empirismo herege”, derivado do real 
mas sem ser naturalista, referido ao mundo 
mas sem ser objectivo. Se há filme pasoli-
niano onde a duplicidade das relações entre 
objectivo e subjectivo, e a instabilidade que 
provocam, no interior da própria obra e na 
sua relação com o espectador, mais notoria-
mente se vincam, será neste mesmo. 

É o jovem hóspede Mãe ou Pai5? Pai6. Pai 
ou Filho7? Filho8. Filho ou Espírito Santo? 
Todos, é o milagre da santíssima trindade9. 
O pousar da mão, pai. O sorrir sem julgar, 
filho. O fazer nascer novas vidas, espírito 
santo. O teorema deste filme é a convicção 
de que o desmoronamento, ou a precipitação 
dele, da família burguesa enquanto estru-
tura monolítica, hipócrita e vazia, dado que 
implica a aniquilação dos ‘eus’ singulares 
que são os seus constituintes, fará surgir 
um novo mundo, uma nova realidade e uma 
nova moral: “Nos destroços do mundo, 
nasce / um novo mundo; nascem leis novas 
/ onde não há lei; nasce uma nova / hon-
ra onde a honra é a desonra…”.10 Cinema 
pasoliniano como “descrição filmada” (na 
hipótese e intuição aventadas por Jorge Silva 
Melo11), aqui, de uma sacralidade do real re-
velada pela visita do divino, que se deu “por 
inteiro a cada um” para melhor o destruir.12 

O pai, a mãe, o filho,
a filha e a criada que
não é de todos eles

(DEDICADO À MEMÓRIA DE JORGE SILVA MELO)
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Não sem custos: “(…) cada um, na espera, 
na lembrança, / como apóstolo de um Cristo 
não crucificado mas perdido, / tem o seu 
destino. / É um teorema: / e cada destino é 
um corolário.”13

E são eles: 
Criada perde a sua identidade servil.
Filho perde a sua identidade sexual. 
Mãe perde a sua identidade familiar. 
Pai perde a sua identidade social.
Filha perde a sua identidade.
Contudo, estes destinos são agrupáveis 

em dois tipos — por um lado, os elementos 
da família afirmam a sua (nova) individua-
lidade para nela se auto-destruírem; por 
outro, o elemento que servia a família trans-
cende a (sua) individualidade ao ascender 
da terra para o céu (literalmente, numa cena 
de levitação acima dos telhados da aldeia de 
onde viera e a que retornara, e metaforica-
mente, por se ter tornado santa milagreira 
que, nessa medida, aceita ser soterrada na 
paisagem industrial de Milão, de onde chora 
continuamente lágrimas de esperança14), 
ganhando portanto uma identidade sacra. A 
criada, que não era de todos eles, passou a 
ser o apóstolo benquisto do “deus extermi-
nador”15, aquele que selecciona quem exter-
mina e abençoa quem extermine por ele.

A hierofania em Teorema é, assim, dupla: 
pelo impacto ideológico, pois a recusa da fa-
mília burguesa enquanto estrutura esclero-
sada dominada pela ânsia do consumo e de 
obediência a uma “ordem não pronunciada” 
do poder16, uniformizada na sensaboria dos 
seus quotidianos ocos e respectiva ausência 
de combatividade, de rebeldia e de afirma-
ção da diferença, “tem de ser [uma recusa] 
total”17; pelo impacto metafísico, pois faz 
prevalecer uma santíssima quaternidade 
sobre a comum santíssima trindade: imagi-
nado que fora de tantas formas, o hóspede é 
afinal uma “aparição metafísica que [tanto] 
podia ser o Diabo [como] uma mistura de 
Deus e do Diabo.”18

Estrondo. 
As leituras multiplicam-se: o olhar de 

Laura Betti ganha nova opacidade, o de 
Silvana Mangano nova lascívia, o do Andrès 
José Cruz nova cumplicidade, o de Anne 
Wiazemsky novo deslumbramento e o de 
Massimo Girotti novo desespero19. A todos 
eles, por todos eles, Pasolini escreve e subs-
creve: “É um grito que quer dar a conhecer,
/ neste lugar desabitado, que eu existo, / ou, 
que não só existo, / mas que sei. É um grito 
/ em que no fundo da ânsia / se ouvem 
algumas vis inflexões de esperança; / ou um 
grito de certeza, absolutamente absurda, / 
dentro do qual ressoa, puro, o desespero. / 
De qualquer forma isto é certo: seja o que 
for / que este meu grito queira significar, 
/ ele está destinado a durar para além de 
qualquer possível fim.”20

Em eco. Em nós.
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genericamente, num extra-terrestre e numa aparição 
metafísica: podia ser o Diabo, ou uma mistura de Deus 
e do Diabo. O importante é que era algo de autêntico e 
de imparável” (apud Oswald Stack, Pasolini on Pasolini. 
Interviews with Oswald Stack).

19. Por ordem: criada – mãe – filho – filha – pai.
20. in Teorema, p. 143.

TEOREMA (ITÁLIA, 1968, 95')

REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: PIER PAOLO PASOLINI
COM SILVANA MANGANO, TERENCE STAMP,
MASSIMO GIROTTI



Sei que tem praticamente terminada a sua longa-metra-
gem pessoana, e sei que está a preparar um novo filme.
Com efeito... Apesar da sua juventude, o Eduardo conse-
gue estar sempre a par do meu trajecto.
Ora, basta fazer um pouco de investigação, está tudo na 
rede. Sei que se trata de um filme de correspondência vir-
tual entre Fernando Pessoa e Howard Philips Lovecraft.
Pessoa e Lovecraft partilham imensas características que 
pretendo aprofundar neste filme, relacionando os seus 
textos tematicamente numa sucessão de “cartas telepáti-
cas”. O que seria do pensamento de Pessoa e Lovecraft se 
se tivessem correspondido?  Com Cartas Telepáticas, vou 
estabelecer uma relação entre estes dois autores através 
de uma correspondência imaginária, criada a partir dos 
seus textos, originando um diálogo entre os seus poemas, 
contos, ensaios e cartas. Abrindo caminho para um es-
tudo aprofundado, disponibilizando um terreno fértil ao 
espectador para que surjam novos pontos de vista sobre 
esses dois autores. 
Mas quais são as semelhanças entre eles?
Posso dar de rajada alguns exemplos. Lovecraft e Pessoa 
viveram na mesma época: Pessoa entre 1888 e 1935, 
Lovecraft, por sua vez, entre 1890 e 1937. São o resultado 
excepcional de uma era. Respiraram o “ar do tempo”, 
tinham as antenas voltadas para o passado e o futuro. 
Pessoa é provavelmente o mais complexo escritor do sé-
culo XX, e Lovecraft criou uma mitologia singularíssima, 
sendo considerado “o Copérnico da literatura fantás-
tica”. Almejavam criar mitologias. Ambos davam uma 
importância fulcral ao mundo dos sonhos. Pessoa criou 
o sensacionismo, nas suas múltiplas vertentes; Lovecraft, 
o “weird realism”. Lovecraft acompanhava a evolução 
da física quântica. Pessoa aplicava a teoria da relativida-
de à literatura, criando múltiplas tendências estéticas e 
políticas para cada um dos seus heterónimos. Lovecraft, 
para além de escrever contos fantásticos, também foi 
poeta, e Pessoa, para além de ser poeta, escreveu contos 
fantásticos. Muitos dos poemas ingleses de Pessoa são 
escritos no passado, e os de Lovecraft também. Também 
escreviam em estilos diferentes, consoante se tratasse 
de ficção, poesia ou ensaios. Há textos muito semelhan-
tes, como por exemplo sobre o Medo do Desconhecido. 
[Pêra saca do seu caderno.] Lovecraft: “The oldest and 
strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and 
strongest kind of fear is fear of the unknown”. Pessoa 
(o original é em inglês): “The horrible might-be, fear-
ful ever in its indefiniteness, fell on me with tooth and 
claw; this is the common form of deep fear — the fear of 
things unknown”. Consideravam escrever para agradar 
às massas uma forma de prostituição. Lovecraft: “The 
genuine writer must forget editors and possible audien-
ces, resign himself to very infrequent sales, and labour 
only to express himself and satisfy his inward standards 
of fiction. Commercialism and decent literature have no 
meeting-point except by accident”. Pessoa, através do 

sub-heterónimo Bernardo Soares: “Repudiei sempre que 
me compreendessem. Ser compreendido é prostituir-se”. 
E do ponto de vista biográfico, também podemos
encontrar pontos de contacto?
Pessoa e Lovecraft criaram alter egos desde a infância. 
Tiveram problemas em comum, tal como a gradual lou-
cura das suas mães, a dependência das tias e a dificulda-
de em se relacionarem com o sexo feminino. Ambicio-
navam ter um emprego inócuo, que não os obrigasse a 
pensar. Pessoa tinha o grupo literário Orpheu, em Lisboa, 
Lovecraft tinha o Kalem Club, quando viveu em Nova 
Iorque. Ambos tinham um grande amigo escritor que se 
suicidou: Mário de Sá-Carneiro, poeta sensacionista e o 
maior cúmplice de Pessoa, e Robert E. Howard, cria-
dor de Conan, o Bárbaro, com quem Lovecraft trocou 
vastíssima correspondência. Para além disso, tinham um 
grande sentido de humor, quase invisível para os leitores 
das suas obras, mas bem patente na correspondência, 
como por exemplo a descrição que Pessoa faz do seu 
heterónimo Raphael Baldaya (o astrólogo barbudo) a 
Sá-Carneiro, ou Lovecraft a gozar, infantilmente, com as 
suas criações monstruosas, nas cartas aos amigos. 
Mas partilhavam a mesma visão do mundo?
Lovecraft e Pessoa tiveram diferentes visões, que evoluí-
ram com o tempo. São espectadores cósmicos, com uma 
visão descentrada e alienígena da humanidade. Não são 
humanocêntricos. Pessoa, um pagão elitista, com a sua 
constelação de deuses super-humanos, recorria à astrolo-
gia; Lovecraft recorria à astronomia. O “horror cósmi-
co” lovecraftiano reduz o ser humano a uma partícula 
insignificante na ordem cósmica do Universo. [de caderno 
na mão] “All notions of cosmic consciousness and purpo-
se, and of the importance of man in the limitless pattern 
of the universe, are plainly myths born of the imperfect 
information of man’s early days”. Para ele o ser mais in-
teligente do universo poderia ser um gás. Pessoa através 
de sub-heterónimo Bernardo Soares: “Todo o esforço é 
um crime porque todo o gesto é um sonho morto”. Em 
Kinorama podemos ouvir outra frase de Lovecraft: “The 
universe may be a dream, but it cannot be considered a 
human dream”. Descrevem a humanidade como animais 
sonâmbulos, sem consciência da Consciência. 
Essa obsessão não é recente...
Desde a adolescência que Pessoa e Lovecraft têm paira-
do sobre a minha vida e obra. Inspirado em Lovecraft, 
realizei filmes como Cinesapiens e Kinorama — Beyond the 
Walls of the Real (inspirado no título do conto de Love-
craft Beyond the Wall of Sleep), e o cine-concerto Love-
craftland. De Pessoa, Lisbon Revisited, Mar Portuguez, 
por exemplo. E em Caminhos Magnétykos ouvimos frases 
de Pessoa e de Lovecraft, para além de Crowley. Como 
investiguei aprofundadamente as suas vidas e obras, fui 
encontrando inúmeras ligações e anotando nos livros de 
Pessoa “Link Lovecraft” e nos de Lovecraft “Link Pes-
soa”, e assim o projecto foi surgindo naturalmente.
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Eduardo Ego deslocou-se aos estúdios Kino-Sound (com o Alto Patrocínio de 
um Bando à Parte), onde se finaliza a pós-produção áudio & imagem de Não Sou 

Nada – The Nothingness Club, para entrevistar o seu autor.

Cinekosmos, por Edgar Pêra



Qual é a influência destes dois autores hoje?
Pessoa viu um único livro seu publicado (Mensagem), e os 
contos de Lovecraft só foram impressos em revistas “de 
cordel” (pulp fiction). Mas hoje são publicados em edito-
ras de referência, como a Penguin Books, têm inúmeros 
estudiosos e a sua influência alastrou-se a inúmeras áreas 
artísticas. Lovecraft ofereceu o seu panteão de deuses 
alienígenas a todos os escritores que os quisessem incluir 
nas suas ficções, o que levou a que inúmeros escritores 
de diferentes gerações fossem influenciados pelo seu 
imaginário. Liberta as suas criações, entregando-as a um 
imaginário colectivo, num gesto revolucionário no que 
respeita à propriedade privada conhecida como “direitos 
de autor”. Pessoa influenciou todas as gerações que lhe 
sucederam. Ambos dialogaram com o futuro e deixaram 
uma obra duradoura, que ainda hoje influencia a litera-
tura, o cinema, a pintura, a música, a banda desenhada e 
tantas outras áreas.  
Depreendo que, a nível mundial, não exista qualquer 
estudo que relacione estes escritores. 
[Em momento de auto-propaganda] Penso que não. Conhe-
ço uma banda desenhada que junta Pessoa, Crowley e 
criaturas lovecraftianas, é tudo. Com Cartas Telepáticas 
pretendo levar os leitores de Lovecraft a conhecerem este 
seu contemporâneo lusitano. E vice-versa. 
Vê-os como génios?
Vejo os génios como criaturas que nos concedem desejos. 
Pessoa e Lovecraft são uma fonte de desejos, isto é, de 
pensamentos. Cada pessoa descobre os seus génios. 
Mas parece-me que ambos tinham uma visão conserva-
dora da sociedade: Lovecraft, com as suas fobias étnicas, 
na maioria das vezes sublimadas em seres monstruosos, 
e Pessoa não era propriamente um defensor da classe 
operária: escreveu por exemplo no seu diário que “a man 
may suffer as much in a suit of silks as in a sack or in a 
tora blanket” e, através de Bernardo Soares, afirmou que 
“a escravatura é a lei da vida, e não há outra lei”.  

Isso é uma visão muito redutora. Tanto Lovecraft como 
Pessoa são personagens muito complexas e não podem 
ser reduzidas a dogmas ou opiniões. [recorrendo de novo 
ao seu caderno preto] Pessoa escreveu: “Sentir é pensar 
sem ideias, e por isso sentir é compreender, visto que o 
Universo não tem ideias. Ter opiniões é não sentir. Todas 
as nossas opiniões são dos outros”. Salvo raras excep-
ções, Pessoa e Lovecraft evitavam tecer comentários 
públicos de teor político. Claro que a atitude estética de 
ambos teve impacto na sociedade, mas a sua intervenção 
não era na esfera política, nem pretendiam converter os 
outros aos seus dogmas. Isto porque não os tinham, ou, 
se os tinham, foram evoluindo: Lovecraft de reaccionário 
na juventude passou a socialista moderado, apoiante de 
Roosevelt. E casou-se com uma mulher judia, apesar de 
nunca ter perdido os seus preconceitos etnicistas (acho 
que dizer que uma pessoa é racista já implica a noção de 
que existem diferentes raças na raça humana). As suas 
fobias resultaram de ter crescido em Providence, num 
meio isolado e nada cosmopolita. Pessoa, através de 
António Mora, provavelmente o seu heterónimo mais 
politicamente incorrecto (a meu ver, disputa o lugar com 
Jean Seul de Melluret), escreveu: “a religião pagã é polí-
tica. Isto é, é parte da vida da cidade ou do estado, não 
visa a um universalismo… Não busca impor-se a outros 
povos, mas receber deles”. Esta é uma definição possível 
de cosmopolitismo, no entanto Mora também escreveu 
“a mulher só pode ser disciplinada por fora”.
Sei que usou essa frase em Não Sou Nada, mas no filme a 
consequência para a personagem que a diz é ser torturada 
com choques eléctricos…
Nada de spoilers, não seja um desmancha-prazeres, por 
favor! Voltando à nossa conversa: Lovecraft e Pessoa 
eram seres contraditórios, e as suas fobias permitiram 
criar universos de uma grande consistência artística. De 
resto, não acredito no “inbreeding” de ideias: parece-me 
nefasto lermos apenas os textos daqueles que têm um 
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«Pessoa e Lovecraft partilham imensas características que pretendo aprofundar
neste filme, relacionando os seus textos tematicamente numa sucessão de
“cartas telepáticas”. O que seria do pensamento de Pessoa e Lovecraft
se se tivessem correspondido?»
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ponto de vista semelhante ao nosso. E se fossemos a 
rejeitar os artistas pela sua visão do mundo, não pode-
ríamos apreciar a literatura machista e sanguinária de 
Hemingway, ou os filmes etnicistas de Griffith, ou até 
mesmo de Eisenstein, conhecido pelo seu culto da revo-
lução soviética, por exemplo. Temos de ver os autores 
como personagens, à maneira dos heterónimos concebi-
dos por Fernando Pessoa. Ficaríamos muito mais pobres 
se todos pensássemos da mesma maneira, ou se apenas 
se pudessem exprimir os que pensam de igual forma. E 
o facto de termos pontos de vista vanguardistas não nos 
impede de partilhar opiniões, que hoje são consensuais, 
mas que, no futuro, serão vistas como reaccionárias, 
uma afronta aos novos princípios básicos de uma socie-
dade mais justa do futuro (pressupondo que os direitos 
e liberdades serão mais nessa era futura, o que nunca 
está garantido, dado o carácter cíclico e contra-cíclico da 
História). Pessoa mais uma vez: “Sentir é compreender. 
Pensar é errar. Compreender o que outra pessoa pensa 
é discordar dela. Compreender o que outra pessoa sente 
é ser ela. Ser outra pessoa é de uma grande utilidade 
metafísica. Deus é toda a gente”. Lovecraft e Pessoa são 
dois cavalheiros com pontos de vista muito diferentes 
dos meus, mas esse é o meu critério para fazer amigos: 
não os escolher pelas palavras, mas pelas acções, não os 
escolher pelas ideias, mas pela forma como as exprimem. 
Tenho amigos de todos os quadrantes políticos, mas 
nenhum deles se dedica à política. As suas acções são 
artísticas, os seus gestos são solidários.  
Como foi o cine-koncerto Fimitis Versus Reinitis em Vi-
seu, em diálogo com Rui Reininho, que é seu amigo desde 
a Escola de Cinema? 
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[Trocista] Finalmente algo a que não está habituado, o 
meu caro Ego sobre esse evento não está informado.
Cheguei cinco minutos atrasado e não me deixaram 
entrar (sinais dos tempos)... Por isso estou ainda mais 
curioso.
Como costumo dizer, os meus cine-koncertos são 
meteóricos, logo irrepetíveis. E indizíveis. Ao contrário 
dos meus filmes, que apontam sempre para o futuro, 
os cine-koncertos entram em diálogo exclusivo com o 
presente. São espectáculos dedicados única e exclusiva-
mente aos espectadores presentes. Quem não foi nunca 
saberá como foi. Nem eu sei, porque ou estou no palco 
a manipular sons ou estou a filmar os músicos, total-
mente concentrado nos movimentos de câmara e nos 
enquadramentos. E mesmo filmado, o evento nunca 
corresponde à sensação colectiva daquele momento, 
porque as pessoas estão simultaneamente a assistir fisi-
camente ao espectáculo e a ver imagens dessa realidade 
transformadas em directo.
Sei que em Não Sou Nada — The Nothingness Club 
houve também um processo de transformação: Artur 
Cyaneto trocou a voz de alguns actores pela voz de 
outros actores, sendo que uma personagem de súbito 
começa a falar com uma voz que não a dele, e vice-ver-
sa, qual a função dessa...
[Interrompendo abruptamente] Mesmo com a desculpa da 
sua juventude, não admito mais spoilers, a entrevista 
terá de ficar por aqui, meu karo Ego.

«Como costumo dizer, os meus cine-koncertos são meteóricos, logo irrepetíveis.
E indizíveis. Ao contrário dos meus filmes, que apontam sempre para o futuro,
os cine-koncertos entram em diálogo exclusivo com o presente.
Quem não foi nunca saberá como foi.»
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CINEKOSMOS KARTAS TELEPÁTYKAS
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Melhor do que
ninguém, os nossos

cineclubistas
Joaquim

Alexandre
Rodrigues e

José Fernandes 
acompanham este 
momento geral de 

evocação pasoliniana 
e oferecem uma 

perspectiva do ciclo 
dedicado ao mestre, em 

1985, no Cine Clube, 
onde já estavam (e

continuam
a estar).  

É pelo olhar dos
dois responsáveis
do CCV que
revisitamos o ciclo 
apresentado na
Casa-Museu de
Almeida Moreira,
no centro da cidade
(actual Museu
Almeida Moreira),
onde um auditório
de 80 lugares
recebia as
projecções do
Cine Clube.

Uma entrevista para aqueles que não acreditam que os filmes de Pasolini eram 
vistos em Viseu na década de 80, com destacada participação de público.

O Cine Clube de amanhã deve seguir o exemplo.
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PASOLINI, UMA ESPÉCIE DE TRANSIÇÃO

18ENTREVISTA EIS AQUI UM GRANDE CICLO

«COROANDO DE ÊXITO A PERSISTÊNCIA QUE O CINE CLUBE DESENVOLVEU, A FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN VAI OFERECER À CIDADE UMA MÁQUINA DE PROJECÇÃO DE 35 MM." 
"DEVENDO FICAR INSTALADA NO AUDITÓRIO DA CASA MUSEU DE ALMEIDA MOREIRA (QUE PARA 
O EFEITO VAI SOFRER OBRAS DE ADAPTAÇÃO)…» in JORNAL DE NOTÍCIAS 14/6/85

«É VERDADE. AQUILO QUE TANTO ANSIÁVAMOS FOI CONSEGUIDO. MUITO EM BREVE SE IRÃO 
SENTIR AS DIFERENÇAS NA NOSSA PROGRAMAÇÃO, PERMITINDO-NOS ‘CICLOS’ DO GÉNERO DO 
WOODY ALLEN, CUJO ÊXITO QUEREMOS VER REPETIDO.» in ARGUMENTO JUNHO 1985

Pasolini era 
um cineasta 
importante,
e nunca antes 
tínhamos tido
a oportunidade
de organizar
um ciclo. José 
Fernandes

DA NOSSA HISTÓRIA: JUNHO 1985

ale a pena referir, para quem se junta
a nós em 2022, que o ciclo de 1985 é feito 
quando tinham passado, somente, dez
anos do assassinato de Pasolini. E se
no momento actual Pasolini é visto 
como um proeminente intelectual, autor 
subversivo, um marco na contracultura 
europeia, pergunto se à data a sua marca

era tão evidente.
Não sei o que nos levou a organizar este ciclo, 

mas talvez tenha sido o facto de nos parecer que 
Pasolini era um cineasta importante. Por isso e porque 
nunca antes tínhamos tido essa oportunidade.

O cinema italiano tem a seguir à
II Guerra Mundial uma importância central com o neo-
-realismo, que é a representação do olhar marxista sobre 
a realidade. E tem nomes fabulosos. Entretanto as coisas 
evoluem e o Pasolini faz esta espécie de transição...
... é a evolução da militância no cinema, também. 
Incorpora a memória de literaturas e de formas de cria-
tividade transgressivas. Incorpora o lado do prazer na 
ascese neo-realista. É uma espécie de evolução. 
É interessante a sua obra ter peso e influência
já na altura. 
Tudo isto resume os valores libertários da Europa. Salò é 
um filme extremamente duro, ainda hoje é uma chapada. 

JOSÉ FERNANDES [JF]:

JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES [JAR]:
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Claro que depois houve muitas regurgitações... a partir 
de 1991 deixei de ler sobre cinema e estou muito desac-
tualizado acerca de tudo aquilo que diz respeito a nomes, 
mas diria que 90% da produção cultural actual são covers. 
E isso leva-me até ao A Grande Farra. Precisava de ver 
os dois novamente, pois surgiu-me agora essa analogia e 
posso estar errado, mas parece-me que é um pouco uma 
regurgitação disto. 
E não tinhas visto o Salò antes, viste-o em 1985
no ciclo do CCV?
Sim.
Pois, é que antes só havia essa opção. Se o espectador 
queria ver um filme, não tinha outra opção que não fosse
a de se deslocar. 
Nesta altura começaram os videoclubes.
Foram uma praga. 
E mesmo da óptica do espectador havia o first take,
tinha de se apanhar a mensagem à primeira, porque
não havia a possibilidade de voltar atrás para ver 
novamente. Hoje em dia, é facílimo, as pessoas voltam 
atrás e param quando querem. Antigamente não:
ou se via ou não se via.

JAR:

V
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ANATOMIA DE UM CICLO

É extraordinariamente significativo da cinematografia 
do Pasolini. Dá-se aqui o retrato dos filmes em que cria a 
solução do corpo como instrumento de revolução contra 
a burguesia (na altura era assim). Estamos a falar dos 
anos 1960 e 1970, em que a Europa vivia neste caldo, na 
sequência dos valores libertários de Maio de 68, em que 
Pasolini é uma das figuras cimeiras. Este banho cinéfi-
lo, estas horas de cinema aqui em Viseu, causaram um 
impacto que muitas das pessoas que depois se foram 
espalhando, estudar fora, levaram, incorporando estes 
valores. São filmes marcantes e que constituíram na al-
tura um choque visual, axiológico, de valores, de um dos 
maiores cineastas europeus de sempre. 
Expectativa sobre alguma reacção adversa que o ciclo 
poderia causar, havia?
Não tivemos nenhum problema. De facto, éramos um 
nicho, apesar de, por vezes, conseguirmos abranger 
públicos mais alargados, as instituições sentiam-se mais 
ou menos seguras de que não éramos assim tantos para 
conseguir abanar o sistema. 
Onde se notava mais esse incómodo era quando havia 
algum toque religioso... a sociedade, entretanto, foi-se 
secularizando, as religiões agora têm muito menos força, 
e então, quando havia qualquer coisa, era mais por aí do 
que na onda dos costumes. 
Na maior parte dos países, mesmo naqueles em que a 
censura fora abolida ou agonizava em estado terminal, 
proibiram a exibição da obra. Em Portugal também. Salò 
foi um dos dois filmes estreados em Portugal que foram 
censurados, já depois do 25 de Abril. Para não falar dos 
tribunais italianos, que ordenaram a destruição do nega-
tivo. Daí a curiosidade sobre a polémica, mesmo sendo o 
ciclo em 1985. 
O Maio de 68 tinha uma carga marxista fortíssima, 
mas tudo foi incorporado perfeitamente pelo sistema… 
os valores libertários do Sex, Drugs & Rock & Roll, as 
juventudes urbanas que adquiriram poder de compra e 
que vão para as universidades, dão aulas… Estabelece-se 

um conjunto de valores que leva à cosmopolitização, 
abertura dos mercados, que vem desse Maio de 68. Ora, 
uma das expressões desses valores mais seminais, mais 
estruturais de há 30 ou 40 anos, do Maio de 68, no cine-
ma, é Pasolini, precisamente com esse lado do prazer, 
até bastante secular. Mas o Dany Le Rouge, o cabeça 
de Maio de 68, líder parlamentar de uma das correntes 
mais pujantes de pensamento político da Europa, que 
são os Verdes, tem textos desta altura que são concebi-
dos num determinado contexto histórico que depois o 
pessoal de agora... Fico muito triste quando vejo coisas 
como aquela que aconteceu no outro dia, de o Chico 
Buarque abjurar uma canção sua que foi construída com 
aqueles valores, com aquele valor axiológico. Temos de 
perceber que isto é um percurso em que vai havendo 
mais tropeção, menos tropeção, mais ou menos cabe-
çadas, mas globalmente, os valores de Maio de 68, no 
cinema, que me lembre, são expressos por este
génio absoluto.
Por este e outros. 
Estive nas sessões e posso quase garantir que a sala 
estava cheia em cada uma das sessões. Foi um suces-
so de público. Aliás, nessa altura, nós estávamos em 
crescendo e é esta ideia de que o CCV e a cidade esta-
vam a passar por uma certa ascese, de ressaca dos anos 
quentes e de alguma militância que havia, partidária, 
com a ideia de que toda a actividade que não era cultural 
era sócio-cultural, que, aliás, agora está a regressar de 
certa forma. Fico até muito admirado, mas faz parte, a 
história é cíclica. 

E nós, na altura, estávamos a viver, mesmo no CCV, 
pressões que não eram assumidas em termos de trinchei-
ra, mas havia aquela abordagem mais de intervenção, 
de escolha cinéfila para intervenção cultural, e a parte 
da curtição cinéfila. E aquilo que estava a sobrelevar-se 
cada vez mais era a parte da curtição cinéfila. Este ciclo 
é exactamente isso. E o do Fassbinder também (em 
Outubro de 1986).

JF:

JAR:

JAR:

JF:

JAR:

Havia no CCV
aquela abordagem 
mais de intervenção, 
de escolha cinéfila 
para intervenção cul-
tural, e a parte da 
curtição cinéfila, que 
estava a sobrelevar-se 
cada vez mais.
Este ciclo é exacta-
mente isso. E o do 
Fassbinder também. 
Joaquim Alexandre 
Rodrigues
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Na altura o pelouro da cultura era uma 
pasta sem orçamento, uma excrescência 
da actividade municipal. Nas zonas altas 
da cidade não havia água para as pessoas 
tomarem banho, também há que entender 
as prioridades. Não havia dinheiro para 
nada. Em 1986 entrámos na CEE, até lá 
andámos aos repelões. Joaquim
Alexandre Rodrigues

O ano de 1985 foi muito importante na cidade de Viseu. 
Deu-se a criação da Área Urbana e o CCV mudou de 
sede porque estava numa sede conjunta com uma série 
de associações e depois, por dificuldades várias, transfe-
riu-se e veio morar para perto da Área Urbana, no Largo 
da Misericórdia. No ano anterior, em 1984, tinha sido 
inaugurado o cinema São Mateus...
E o Cine Clube passa a dispor de projecção em 35 mm. 
...E depois o projector de 35 mm, que esteve connosco a 
partir de Agosto, foi inaugurado na feira de São Mateus, 
passando posteriormente para a Casa-Museu de Almeida 
Moreira. Aí fazíamos duas sessões ao fim-de-semana, e 
cada filme podia ser visto por 200 pessoas. 
Sim, importa realçar que a Casa-Museu tinha sessões 
duplas, toda uma dinâmica cultural para a qual também a 
Área Urbana contribuía. 
Depois, em 1987, foi criado o Fórum Viseu — Serviço 
Municipal da Cultura e Comunicação — que tinha por ali 
as instalações. Portanto, o funcionário deixou de morar 
ali e essas instalações foram ocupadas pelo FV, que era 
uma estrutura com financiamento tripartido.
Em relação às sessões, para justificar sextas e sábados, 
de certeza que não teriam tantos problemas de público 
como este editorial do Argumento, de Novembro de 
1985, faz crer. “Esquece-se vossa excelência de pagar as 
quotas, vossa excelência não aparece nas sessões e se, por 
acaso, vê algum filme, nem diz se gostou, o que pensou. 
O Argumento lá vai saindo mesmo assim, apesar do seu 
egoísmo e da sua preguiça (...)” 
De certeza que não, até porque devem ter estado cheias. 
Isso é uma tacada bem violenta. Foi o Alex que escre-
veu... Talvez se refira ao ciclo anterior... Neste ano de 
1985, para além de tudo o resto, estávamos a assinalar 
também os 30 anos do CCV. Na sequência da minha 
ida ao Festival de Tróia, lembro-me de ter sido recebido 
pelo senhor coronel, dono da Lusomundo, que permitiu 
termos uma estreia nacional a assinalar os 30 anos. Um 
filme do Wim Wenders, Movimento em Falso, e o filme 
Máscara, este em estreia nacional. 
É importante referi-lo: o CCV já tinha 30 anos de traba-
lho contínuo. 
Quem andava a falar de forma contínua, semana trás se-
mana, a dizer coisas, era o CCV. Depois, apareceu a Área 
Urbana, que acabou por resultar no Teatro Viriato. Mas 
até lá era o CCV.
A partir daí, a Câmara de Viseu começou a investir tam-
bém na área cultural, até aí era zero, completamente.
E o processo de recuperação do Teatro Viriato só
começou em 1985.

O pelouro da cultura era atribuído na altura ao 
vereador da oposição. Era uma pasta sem orçamento, 
uma excrescência da actividade municipal... Nas 
zonas altas da cidade não havia água para as pessoas 
tomarem banho, também há que entender as 
prioridades. Não havia dinheiro para nada. Em 1986 
entrámos na CEE; até lá, andámos aos repelões. Não o 
saberíamos, na altura, mas em 1985 estava a acontecer 
uma mudança de paradigma. A nível nacional, não 
havia dinheiro. Vínhamos da segunda intervenção do 
FMI, em 1983/84, depois de 77, e que somadas fizeram 
com que houvesse uma perda do poder de compra dos 
portugueses na casa dos 20%, o que é uma brutidade. 
Não havia rigorosamente dinheiro nenhum, a inflação 
era na casa dos 20-30%... este enquadramento é 
importante para se perceber como andávamos 
atarantados. 

Em 1986, entrámos na CEE. Já na altura era um 
bocado mítica, acabando por criar alguma pressão 
para a normalização do país, e aqui, em Viseu, em 
termos culturais, havia uma monofonia em termos de 
linguagem, de cultura urbana: havia o Cine Clube, 
mais nada. É nessa altura que surge a Área Urbana, e 
começa-se isto. O que havia era uma coisa ruralizante. 
Não havia Ministério da Cultura, o Município não 
tinha orçamento. Pergunto-me acerca das dificuldades 
de orçamento. 
Os nossos pontos de apoio eram as quotas, o cinema no 
parque (Aquilino Ribeiro) e na feira de São Mateus. 
Apesar da falta de financiamento, lemos no editorial 
de 1985: “secção de fotografia, cursos de fotografia, 
concursos de fotografia, exposição de fotografia, 
biblioteca (até porque já havia a sede nova) e as sessões 
duplas”. Já agora, estas sessões eram semanais? 
Sim, sim! O máximo de espaçamento era de 15 em 
15 dias. Mas, normalmente, eram sessões semanais. 
Nós nesta altura já tínhamos conseguido a chave do 
auditório. Coisa que, até à vinda da máquina de 35 
mm, não era possível, porque estávamos dependentes 
do funcionário do Museu Grão Vasco, que morava no 
rés-do-chão do Almeida Moreira. Mais uma limitação 
terrível. Se bem me lembro, o primeiro grande subsídio 
que nós obtivemos, que nos permitiu comprar um 
computador, que na altura custou 700 contos, foi
o da Gulbenkian. 
E nessa altura o CCV pagava renda.
Nós testemunhámos aquilo que a Gulbenkian 
representou como motor da cultura em Portugal. 

1985, A CIDADE, O CINE CLUBE
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ENTREVISTA EIS AQUI UM GRANDE CICLO
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VERSI DEL TESTAMENTO

La solitudine: bisogna essere molto forti
per amare la solitudine; bisogna avere buone gambe
e una resistenza fuori del comune; non si deve rischiare
raffreddore, influenza o mal di gola; non si devono temere
rapinatori o assassini; se tocca camminare
per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera
bisogna saperlo fare senza accorgersene; da sedersi non c'è;
specie d'inverno; col vento che tira sull'erba bagnata,
e coi pietroni tra l'immondizia umidi e fangosi;
non c'è proprio nessun conforto, su ciò non c'è dubbio,
oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e una notte
senza doveri o limiti di qualsiasi genere.
Il sesso è un pretesto. Per quanti siano gli incontri
— e anche d'inverno, per le strade abbandonate al vento,
tra la distese d'immondizia contro i palazzi lontani,
essi sono molti — non sono che momenti della solitudine;
più caldo e vivo è il corpo gentile
che unge di seme e se ne va,
più freddo e mortale è intorno il diletto deserto;
è esso che riempie di gioia, come un vento miracoloso,
non il sorriso innocente o la torbida prepotenza
di chi poi se ne va; egli si porta dietro una giovinezza
enormemente giovane; e in questo è disumano,
perché non lascia tracce, o meglio, lascia una sola traccia
che è sempre la stessa in tutte le stagioni.
Un ragazzo ai suoi primi amori
altro non è che la fecondità del mondo.
È il mondo che così arriva con lui; appare e scompare,
come una forma che muta. Restano intatte tutte le cose,
e tu potrai percorrere mezza città, non lo ritroverai più;
l'atto è compiuto, la sua ripetizione è un rito. Dunque
la solitudine è ancora più grande se una folla intera
attende il suo turno: cresce infatti il numero delle sparizioni —
l'andarsene è fuggire — e il seguente incombe sul presente
come un dovere, un sacrificio da compiere alla voglia di morte.
Invecchiando, però, la stanchezza comincia a farsi sentire,
specie nel momento in cui è appena passata l'ora di cena,
e per te non è mutato niente; allora per un soffio non urli o piangi;
e ciò sarebbe enorme se non fosse appunto solo stanchezza,
e forse un po' di fame. Enorme, perché vorrebbe dire
che il tuo desiderio di solitudine non potrebbe esser più soddisfatto,
e allora cosa ti aspetta, se ciò che non è considerato solitudine
è la solitudine vera, quella che non puoi accettare?
Non c'è cena o pranzo o soddisfazione del mondo,
che valga una camminata senza fine per le strade povere,
dove bisogna essere disgraziati e forti, fratelli dei cani.

VERSOS DO TESTAMENTO

A solidão: é preciso ser muito forte
para amar a solidão; é preciso ter boas pernas
e uma resistência fora do comum; não se deve arriscar
constipação, gripe ou dor de garganta: não se devem temer
ladrões ou assassinos; se calha ter que se caminhar
toda a tarde ou até toda a noite
é preciso saber fazê-lo sem o notar; sentar-se não dá;
espécie de inverno; com o vento que corre sobre a erva molhada,
e com os pedregulhos entre o lixo húmidos e lamacentos;
não existe mesmo nenhum conforto, sobre isso não há dúvida,
a não ser o de ter pela frente todo um dia e uma noite
sem deveres ou limites de qualquer género.
O sexo é um pretexto. Sejam quantos forem os encontros
— e mesmo de Inverno, pelas estradas abandonadas ao vento,
entre as extensões de lixo contra os palácios longínquos,
eles são muitos — não são senão momentos da solidão;
quanto mais quente e vivo é o corpo gentil
que unge de sémen e parte,
mais frio e mortal é o amado deserto à volta;
é isso que enche de alegria, como um vento milagroso,
não o sorriso inocente ou a arrogância turva
de quem depois parte; ele carrega em si uma juventude
imensamente jovem; e nisso é desumano,
porque não deixa vestígios, ou melhor, deixa um só vestígio
que é sempre o mesmo em todas as estações.
Um rapaz em seus primeiros amores
não é senão a fecundidade do mundo.
É o mundo que assim chega com ele; aparece e desaparece,
como uma forma que muda. Permanecem intactas todas as coisas,
e tu poderás percorrer meia cidade, já não o encontrarás;
o acto está concluído, a sua repetição é um rito. Então 
a solidão é ainda maior se uma multidão inteira
espera a sua vez: na verdade cresce o número de desaparecimentos —
o partir é fugir — e o seguinte ameaça o presente
como um dever, um sacrifício a ser feito ao desejo de morte.
Envelhecendo, porém, o cansaço começa a fazer-se sentir,
especialmente no momento em que acaba de passar a hora de jantar,
e para ti nada mudou; então por um triz não gritas ou choras;
e isso seria enorme se não fosse justamente apenas cansaço,
e talvez um pouco de fome. Enorme, porque quereria dizer
que o teu desejo de solidão já não poderia ser satisfeito,
e então que te espera, se aquilo que não é considerado solidão
é a solidão verdadeira, aquela que não podes aceitar?
Não há jantar ou almoço ou satisfação do mundo,
que valha uma caminhada sem fim pelas estradas pobres,
onde é preciso ser-se desgraçado e forte, irmão dos cães.

P I E R  P A O L O  P A S O L I N I

EM TRASUMANAR E ORGANIZZAR, GARZANTI, MILANO 1971 • Tradução: Carla Augusto/Cine Clube de Viseu
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As múltiplas verdades da 
imagem cinematográfica

Beijo, (pós-)verdade
ou atrevimento

NOVO ENSAIO RESULTANTE DA CONVOCATÓRIA CINEMA, PÓS-VERDADE & BOLHAS, LANÇADA EM PARCERIA 
COM A TRANSIT: CINE Y OTROS DESVÍOS NO INÍCIO DE 2021, QUE COMEÇÁMOS A PUBLICAR NA EDIÇÃO 
ANTERIOR. NO NOSSO SITE PODEM ENCONTRAR AINDA OS VÍDEO-ENSAIOS DE TELMO RIBEIRO E JAVIER 
ACEVEDO, E UM DEBATE SOBRE O TEMA COM CARLOS LOSILLA E HELENA SANTOS.

«Aquilo que cremos dever guiar a nossa atenção no presente texto é, muito 
precisamente, saber se o cinema pode falar de verdade e o que é que poderá 

significar essa expressão. E, diga-se, se essa posição poderia supor algum curto-
-circuito notável ou valioso perante os nocivos efeitos da ditosa (pós-)verdade.»

Ensaio por Aarón Rodríguez Serrano

Parceria

Os Quatrocentos Golpes (François Truffaut, 1959)



— como quase toda a sua carreira, aliás — 
fala de verdade ou, pelo menos, realiza um 
titânico esforço para alcançar esse estatuto.

E isso, certamente, porque a ligação, a 
trave-mestra que sustém as relações entre o 
que se mostra e o que é mostrado é de enor-
me densidade. Oferece uma complexidade e 
uma precisão enunciativas que nos permite 
sentirmo-nos, se a coisa funciona, suficien-
temente interpelados pelo filme, para travar 
um certo diálogo de qualidade com as coisas 
que ali estão escritas.

E resta dizer: essa posição não se vincula 
em si mesma aos vimes da história — veja-se 
a avassaladora pequenez dos burgueses de 
Ingmar Bergman ou Michelangelo Anto-
nioni, por exemplo —, nem aos níveis de 
tensão dramática da trama — as comédias 
desajustadas de Miranda July falam, sem 
dúvida, de verdade —, mas provavelmente a 
uma espécie de álgebra inapreensível entre 
as decisões formais e as apostas temáticas. 
Um certo corte na construção do plano 
— por exemplo, aquele que impede de ver 
grande parte dos cadáveres no começo de 
Quo Vadis, Aida? — pode ser suficientemente 
decisivo para que compreendamos em justa 
medida o estremecimento, repito, da posição 
da enunciação face ao mundo que retrata. Por-
que, digamo-lo novamente, a verdade é uma 
questão que depende única e exclusivamente 
das decisões da própria enunciação.

BEIJO

Poder-nos-ia ser apontado, com toda 
a razão, que o surgimento do estre-

mecimento que sentimos perante certas de-
cisões da enunciação é de cariz nitidamente 
subjectivo. De facto, a nossa própria relação 
com os textos ao longo do tempo — a ma-
neira como um único espectador se posicio-
na diante do mesmo filme em diferentes 
momentos da sua vida — é necessariamente 
móvel, passageira, quase sempre cambiante. 
Para dar um único exemplo, quando no mo-
mento da estreia contemplei pela primeira 
vez o filme de Spasojevic, tive a sensação 
de encontrar-me diante de uma espécie de 
desvelamento maior da crueldade, uma 
aposta majestosa de violência cinematográfi-
ca, embora hoje em dia muito receio que um 
novo visionamento me desagradaria mortal-
mente e me levaria a questionar-me — como 
procurei formular noutros lugares — por 
que raio tenho que submeter-me, enquanto 
espectador, a certos gestos visuais pouco 
nada menos que pornográficos.

Que a experiência cinematográfica seja 
principalmente subjectiva de modo algum 
invalida a sua capacidade de falar de verdade. 
De facto, é precisamente a partir desse temor 
— apoiando-se sempre na própria natureza 
formal e temática do texto — que deveria 

«A questão do ético e do estético cinematográfico abre não poucos problemas 
irresolúveis, de entre os quais, pelo menos, se pode dizer que servem para manter aberta 
uma constante reavaliação dos filmes que a chama da comunidade cinéfila mantém viva 

e que nos surpreende com o inevitável baile de valores em alta e em baixa
que estão cotados nos amores da cinefilia. »
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DE QUE FALAMOS… 
Gostaríamos de partir 
de um pequeno jogo 
linguístico. Por pouco 
que pense nisso, o 
leitor ou a leitora que 
reflicta sobre as ex-
pressões falar de ver-

dade e falar da verdade verá que não conse-
gue fazer coincidir os seus efeitos significan-
tes. Com efeito, quando falamos da verdade 
referimo-nos a um certo jogo lógico, aquilo 
que geralmente se define como a coincidên-
cia entre o conteúdo de um enunciado (por 
exemplo: “Antoine Doinel olha para a câ-
mara”) e o valor de verdade desse enunciado, 
que se classifica, por sua vez, de um modo 
geral como verdadeiro ou falso.

Ora, quando falamos de verdade, implica-
mos, pelo contrário, uma certa posição a res-
peito da nossa enunciação ou, mais precisa-
mente, a respeito dos efeitos que esperamos 
alcançar com o nosso discurso ou da posição 
em que situamos o nosso interlocutor. Àque-
le que fala de verdade pressupõe-se uma certa 
autoridade no dizer, uma densidade e um 
compromisso para com aquilo que enuncia 
que, já agora, nada tem que ver com o valor 
de verdade que paira no significante. Por ou-
tras palavras: é perfeitamente possível falar 
de verdade com metáforas, jogos literários e 
inclusivamente, no limite, com enunciados 
contraditórios ou totalmente alheios àquilo a 
que, de modo muito confuso, chamamos “o 
mundo real”. Talvez quando Antoine Doinel 
olha para a câmara no final de Os Quatrocen-
tos Golpes (Les Quatre cents coups, François 
Truffaut, 1959) um espectador que tenha 
realmente transitado a narrativa não se sinta 
especialmente comovido ou interpelado pela 
relação desse gesto com a própria enuncia-
ção — o facto de existir uma tramóia fílmica 
que fique a descoberto, um mecanismo de 
sutura clássico posto em xeque —, sobretudo 
porque tem a impressão de que então Tru-
ffaut está a falar (cinema) de verdade, isto é, 
que ao olhar para nós o filme nos coloca numa 
posição de compromisso selvagem com o seu 
conteúdo, que atravessa ao mesmo tempo o 
político, o afectivo, o histórico, o cinemato-
gráfico e, sobretudo, o mais inconsciente.

Ser-me-á permitido, então, assinalar uma 
certa boutade: que falar de (pós-)verdade e 
cinema tem, em princípio, tão pouco sentido 
como falar de verdade e cinema. Pelo menos, 
sempre que entendamos a “verdade” no seu 
sentido lógico, na medida em que as ima-
gens podem oferecer uma correspondência, 
um encaixe perfeito entre os conteúdos do 
“mundo real” — veja-se o estupendo estudo 
de Zunzunegui e Zumalde sobre este tema 
(2019) — e aquilo que está plasmado nas 
imagens de um qualquer filme pelo próprio 

efeito mimético da câmara. Certamente, 
a dita aproximação pode ser frutífera em 
campos muito concretos como o daqueles 
autores e autoras que traçam linhas de fuga 
e paralelismos no campo da história (Seguer, 
2021) ou no da comunicação política (Mar-
zal-Felici e Soler-Campillo, 2018), para dar 
apenas um par de exemplos. Saber se um 
filme se afasta — ou, melhor ainda, porquê e 
como se afasta — de certo postulado tomado 
como verdade pode ser uma aventura fasci-
nante e levará tanto o analista como o leitor 
a um terreno de discussão apaixonante e 
frutífero. Não obstante, aquilo que cremos 
dever guiar a nossa atenção no presente tex-
to é, muito precisamente, saber se o cinema 
pode falar de verdade e o que é que poderá 
significar essa expressão. E, diga-se, se essa 
posição poderia supor algum curto-circuito 
notável ou valioso perante os nocivos efeitos 
da ditosa (pós-)verdade.

Ensaiemos, então, algumas respostas.

…QUANDO FALAMOS DE CINEMA 

E PÓS-VERDADE.

Ao cinema, para começar, pressu-
põe-se-lhe à partida uma certa capacidade 
que extravasa os conteúdos meramente 
informativos — sobre os quais, como assi-
nalávamos, poderia fazer-se uma leitura em 
termos de enunciados e de valor de verdade 
— para penetrar numa espécie de estremeci-
mentos e valores éticos e estéticos, nos quais 
o debate parece complicar-se demasiado — e 
acerca dos quais, diga-se, se espera que a 
crítica cinematográfica tenha algo de mais 
ou menos relevante a dizer.

A questão do ético e do estético cinemato-
gráfico abre não poucos problemas irresolú-
veis, de entre os quais, pelo menos, se pode 
dizer que servem para manter aberta uma 
constante reavaliação dos filmes que a chama 
da comunidade cinéfila mantém viva e que 
nos surpreende com o inevitável baile de valo-
res em alta e em baixa que estão cotados nos 
amores da cinefilia. E peço-vos: leia-se sem 
uma gota de ironia. Quer gostemos mais ou 
menos, fitas tão antagónicas — em todos os 
sentidos — como A Serbian Film (Srpski film, 
Srdjan Spasojevic, 2010) ou Quo Vadis, Aida? 
(Jasmila Zbanic, 2020) formam parte de um 
complexo mural de vozes, opiniões e explora-
ções do conceito de verdade, que deveriam ser 
tidos em grande consideração. Se a primeira 
foi ficando mais ou menos esquecida no fundo 
das vitrinas do museu de atrocidades cinema-
tográficas — pense-se na continuidade nula 
da carreira de Spasojevic —, a segunda é pro-
vável que permaneça, pelo menos no campo 
dos estudos fílmicos sobre os genocídios, de 
modo indelével. Para além disso, independen-
temente do que digamos acerca de ambas as 
fitas em questão, parece claro que a de Zbanic 
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«Quando o cinema foi o portador dos relatos oficiais — veja-se, por exemplo, os 
cinema de Leni Riefenstahl —, a enunciação mentiu, e continua a mentir, mais do que 
nunca. Daí que a pergunta que formulemos seja se a mentira é um gesto ostensivamente 
totalitarista, ou de outro modo, até que ponto essa renúncia à verdade dos discursos é 

compatível com a nossa ideia contemporânea de intercâmbio democrático.»

ENSAIO AS MÚLTIPLAS VERDADES DA IMAGEM CINEMATOGRÁFICA
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trabalhar o analista e o crítico. Nesse desen-
contro com a possibilidade de efectuar um 
juízo objectivo e verificável surge, de alguma 
maneira, o poder literário da leitura, o seu 
fascínio, a sua capacidade de enfurecer — e 
decerto as coisas que escrevemos costumam 
enfadar e desagradar, talvez mais até que os 
próprios filmes que analisamos —, mas tam-
bém de apaixonar, seduzir ou acompanhar. 
Não foram poucas as metodologias que 
idealizaram aproximações para passar por 
cima do problema da subjectividade fílmica. 
Penso, por exemplo, na Teoria do Texto de 
González Requena (2006) — onde, e bem, se 
aprendeu a ler as imagens há já quase duas 
décadas —, que punha o foco na verdade 
como uma impressão da experiência vivida 
pelo criador cinematográfico que, de alguma 
maneira, reverberava no inconsciente do 
espectador. A ideia é brilhante, mas corre o 
risco de nos lançar para aproximações que 
não respeitam os limites da interpretação, 
para uma excessiva subjectividade na leitura 
— aqui entoo um mea culpa sem o menor 
espírito de arrependimento — ou, no limite, 
de nos levar a acreditar de maneira acrítica 
que a única leitura correcta é aquela que 
revela “o reprimido” no texto.

E porém, no final, a sensação de que 
qualquer modelo de leitura permanece sem-
pre estacado e limitado diante da verdade 
daquilo que está escrito no texto fílmico é 
algo que qualquer crítico ou analista mais ou 
menos consciente não poderá jamais deixar 
de lado. Sempre permanece na experiência 
do filme um núcleo irredutível, inefável, uma 
espécie de excedente a que não se conse-
guiu chegar e que nos obriga a regressar, 
uma e outra vez, durante décadas. A (im)
possibilidade de chegar a dizer essa verdade 
que nos atravessou num certo movimento 
de câmara, num enquadramento, num zoom 

ou no gesto de uma actriz é o doce magne-
tismo que nos faz regressar a essa particular 
constelação de referentes que é, notem, única 
para cada espectador e para cada analista.

(Permita-se-me uma breve digressão para 
demonstrar a inutilidade parcial das redes 
sociais cinematográficas como a Filmaffinity 
ou similares: por muito que tenhamos “al-
mas gémeas” e por muito que os algoritmos 
nos recomendem com aparente precisão 
títulos que devemos ver depois de minu-
ciosamente conhecidos os nossos gostos, a 
verdade é que somos sempre sujeitos impre-
visíveis, atravessados pela subjectividade, 
sempre à caça de filmes que nos atravessem 
de uma maneira particular e, no melhor 
cenário, de tempos a tempos descobrindo 
novas obras que o algoritmo de serviço não 
suspeitava nem podia prever).

A metáfora do beijo que propunha não 
é, portanto, assim tão despropositada. De 
uma maneira claramente subjectiva — talvez 
se trate, afinal de contas, dessa linguagem 
silenciosa mas radical em que os inconscien-
tes dialogam entre si —, uma pessoa sabe 
sempre quando um beijo é verdadeiro ou fal-
so. Sabe perfeitamente se se dá por cortesia, 
por rotina, com raiva ou com desinteresse, 
com desejo ou com mero desespero. Sabe-se 
se por detrás dele há uma vontade de con-
tacto ou a lembrança súbita da conta da luz 
que falta pagar, o [pagamento do] seguro do 
carro que está a aproximar-se ou os pratos 
por lavar na cozinha. O cinema participa 
desse tipo de comunicações não codificáveis 
mas nitidamente afectivas, com a diferença 
de que aqui a pele é o mistério de um corpo 
dominado pelos processos significantes do 
filme. E por isso mesmo, como certos beijos 
definem, configuram, dominam todo o nos-
so futuro — beijos que se vão alterando na 
recordação, a que se regressa, face aos quais 

descobrimos o quanto mudámos —, certos 
filmes também ressoam da mesma maneira.

VERDADE

Praticamente desde o início dos 
estudos semióticos do cinema — 

estou a pensar, concretamente, na obra de 
Casetti (1996) — colocou-se o foco na ideia 
de que a verdade era uma espécie de efeito de 
confiança, de pacto, entre texto e especta-
dor. O truque de magia é bom na medida em 
que permite desvincular o autor real do autor 
implícito, mas deixa sempre fora de campo a 
problemática do inconsciente do espectador. 
O facto de que esse pacto a propósito da 
verdade é uma renegociação absolutamente 
diferente para cada um dos corpos que se 
encontram à frente de um texto — pense-
mos, por exemplo, em dois espectadores, um 
sérvio e um croata, diante do filme de Zba-
nic — revela com clareza a sua fragilidade, 
mas também a complexidade do exercício da 
escrita de cinema.

Quando falamos de pós-verdade, convém 
não perder de vista que nos confrontamos 
com um estado social que parece partir 
do pressuposto de que um certo estado de 
coisas — uma maneira de aproximar-se a 
esse estatuto objectivo da verdade — já ficou 
desfasado e, portanto, esgotamo-nos na ve-
lha profecia que os pensadores anti-pós-mo-
dernos já haviam deixado preto no branco: 
a crise definitiva das certezas convertida em 
moeda de câmbio, em estado das coisas, 
num inevitável ruído de fundo que atraves-
sa a Academia, a política, a formação de 
cidadãos. Não seria demasiado descabido 
sugerir que, talvez pelo contrário, a própria 
ideia de que existisse uma única verdade em 
que viver era a miragem, a armadilha mortal, 
o efeito de um discurso dominante que tinha 
estabelecido os usos e costumes dos corpos, 
dos textos, dos afectos. Talvez não existisse 
essa dita verdade, e a partir daí podem enten-
der-se triunfos como o de certos idealismos 
ou o de certos regimes políticos que enche-
ram o século XX de horror e sangue. Talvez 
a pós-verdade seja também a normalização de 
uma suspeita total que enterra as suas raízes 
no terreno ontológico e de que o cinema 
contemporâneo não seria, ao fim e ao cabo, 
senão um sintoma mais: a absoluta falta de 
certezas ou, melhor dizendo, a impossibilida-
de de enunciar certezas por parte do sujeito.

Pensar que certo movimento é simples-
mente um rasgo do nosso cinema mostra, 
para além de uma preocupante desmemó-
ria, uma voluntária preguiça mental. Que 
a enunciação possa mentir até ao ponto de 
quebrar voluntariamente esse pacto tácito 
semiótico entre texto e espectador é algo que 
já estava em John Ford, Akira Kurosawa, no 
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próprio Serguei Eisenstein. Era o gozo das 
experiências de montagem da escola soviéti-
ca, o passaporte dos curto-circuitos signifi-
cantes das vanguardas. Quando o cinema foi 
o portador dos relatos oficiais — veja-se, por 
exemplo, os cinema de Leni Riefenstahl —, 
a enunciação mentiu, e continua a mentir, 
mais do que nunca. Daí que a pergunta que 
formulemos seja se a mentira é um gesto 
ostensivamente totalitarista, ou de outro 
modo, até que ponto essa renúncia à verdade 
dos discursos é compatível com a nossa ideia 
contemporânea de intercâmbio democrático.

Amiúde se costuma esquecer que a 
democracia é, pelo menos a meu ver, uma 
democracia dos afectos. Chama a atenção, 
por exemplo, a tensão que se estabelece no 
cinema espanhol da primeira democracia — 
penso em obras como El diputado (Eloy de la 
Iglesia, 1978) ou Después de… (José Juan e Ce-
cilia Bartolomé, 1983) — entre os corpos que 
fruem/sofrem e que são dirigidos com os pró-
prios marcos de poder em que se asfixiam. 
Corpos que exigem, precisamente, a quebra 
desses marcos de verdade normativos e que 
se valem das decisões da enunciação para 
que algo — agora sim, reprimido — da sua 
própria verdade possa emergir à superfície.

Certamente, somos animais feridos 
de nostalgia, da melancolia de uma certa 
certeza. Creio que não nos podem culpar 
por isso, enquanto consumidores de cinema 
sempre tendemos, enfim, a consumir frag-
mentos de tempo mumificados. A pergunta 
é até que ponto esse consumo não esconde, 
por vezes, — e sobre isto, provavelmente, Vi-
cente Monroy raciocina com muito perspicá-
cia no seu ensaio (2020) — uma comodidade 
restringida a continuar a manter gestos, 
tiques e organizações do cânone cinéfilo que 
arrastam gestos explicitamente conservado-
res, machistas, homófobos ou directamente 
excludentes. Não nos agrada a pós-verdade, 
mas importaria perguntar porque nos agra-
dava a certeza da verdade e, essencialmente, 
aquilo que a essa verdade encobria debaixo 
da cómoda etiqueta do normal.

Os efeitos significantes são, sem dúvida, 
estranhos. Por um lado, temos o branquea-
mento contemporâneo do fascismo com a 
sua estranha reivindicação da verdade em 
nome de um mecanismo explicitamente 
paranóide: “Nós, ainda que perseguidos, 
ainda que sofrendo as ditaduras e as censuras 
do politicamente correcto, estamos aqui para 
enunciar aquilo que todos os demais não 
querem enunciar.” Paradoxal, digo, contanto 
que não se sabe muito bem por que espécie 
de mecanismo perverso consideram negativa 
essa expressão: politicamente correcto, isto é, 
aquilo que permite uma boa inserção de todos os 
cidadãos e cidadãs nos mecanismos de reflexão e 
gestão sobre o facto social. Francamente, parece 

mais sensato reivindicar uma escrita e um 
pensamento — sobre o cinema, ou sobre qual-
quer outro campo — onde se pense de maneira 
correcta aquilo que põe em jogo o bom funcio-
namento das normas de jogo democrático.

No cinema, a questão da verdade, digo 
já, tem suficientes arestas para que em 2021 
nos sentemos a pensar, antes de mais, se em 
cada uma das propostas que analisamos é 
feita justiça à pluralidade das subjectividades 
de que falava na epígrafe anterior ou se, pelo 
contrário, se propõe uma única leitura em 
bloco dos acontecimentos que maquilha um 
tique autoritário pelo qual a reivindicação 
da verdade esconde, pura e simplesmente, 
o retorno de um marco simbólico opressor 
fundado na diferenciação selvagem e no 
esgotamento das diferenças.

ATREVIMENTO

Fica, portanto, de novo em aberto
a pergunta incontornável sobre

que lugar deixamos que ocupe o trabalho 
cinematográfico no diálogo sobre a verdade 
do nosso mundo e, o que é mais relevante, 
como se formula e se desdobra. Em primeiro 
lugar, ainda que seja evidente que — de uma 
perspectiva económica e estrutural — estes 
sejam maus tempos para a crítica, não é me-
nos certo que este panorama não nos exime, 
enquanto protagonistas, para o exprimir 
claramente, de tomar posição.

Essa posição já não passa tanto pela 
prescrição nem, provavelmente, pela revisão 
mais ou menos crítica das heranças da histo-
riografia fílmica, mas também pela busca de 
um velho/novo olhar em relação aos textos. 
Uma vez que se assumiu voluntariamente a 
subjectividade do escrito, pode experimen-
tar-se uma cura de humildade que permita 
uma certa ligeireza, uma certa frivolidade 
até, na própria aproximação aos textos.

Despojados da sua aura sagrada, situados 
fora dos interesses da Academia — como 
demonstrámos noutro lugar (Rodríguez 
Serrano et al., 2019), à universidade e à área 
das ciências da comunicação no geral parece 
interessar cada vez menos a questão do cine-
matográfico — e praticamente improdutivos 
no jornalismo especializado remunerado, os 
filmes voltam a ser objectos que se inserem 
no fluxo quotidiano dos sujeitos de maneira 
pontual, anedótica, mais ou menos apaixo-
nada, mas já inevitavelmente parcial. Num 
paradigma de produção e exibição onde 
tendem a considerar-se como conteúdos de 
pacotes, breves sucessos ou meros produtos 
para gerar imagem de marca — veja-se, por 
exemplo, a novela entre Netflix, Cannes e os 
Óscares, ou entre a Disney e as salas de cine-
ma em geral —, os filmes estão ainda mais 
atravessados por uma natureza efémera, 
anacrónica, quase romântica. Nem sequer se 
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usam já apenas como elementos de “reflexão 
política de divulgação” — honra ou desonra 
que, pela sua própria relevância cultural, as 
séries herdaram.

Convertemo-nos, portanto, no enamora-
do coleccionista de borboletas dissecadas ou 
de escaravelhos classificados em imaculadas 
vitrinas antiquadas. Isso não faz, claro, com 
que o nosso amor sobre o objecto de estudo 
deva ser menos, nem que decaia num ápice a 
nossa vontade de compartilhar certa desco-
berta, ou de recuperar um velho título hoje 
já desconhecido. Pelo contrário: se somos 
finalmente capazes de assumir que o cinema 
é a nossa maneira de falar de verdade — e não 
da verdade — é provável que a nossa escrita, 
mesmo a nossa experiência do objecto cine-
matográfico, possa mudar e modificar-se de 
modo positivo.

Atrevimento, dizia, enquanto é sem dúvi-
da atrevido abraçar os filmes como compa-
nheiros de viagem já sem o ouropel da fama, 
o dinheiro ou a glória académica, senão 
simplesmente porque valem a pena e nos 
permitem dizer aquilo que, por justiça ou 
pura intimidade, temos de dizer. Aquilo que, 
mais concretamente, temos de dizer e que, 
por extensão, pode ser escutado e discutido 
por uns poucos e poucas. Atrevimento en-
quanto liberta — volto a pensar no livro de 
Monroy — as paixões desaforadas que mar-
cavam cânones, tiques, modos unilaterais do 
dizer cinematográfico, e abre, por sua vez, 
um amplo panorama para nos encontrarmos 
no campo das identidades, dos corpos e das 
vivências. Da verdade, digamo-lo de novo.

Se o cinema não é mais — nem menos — 
que o campo da experiência, se aquilo que 
nos interessa de verdade continua a ser a 
questão afectiva dos seus processos de signifi-
cação estética, então cabe perguntar porquê 
continuar a manter a ilusão da (hipotética) 
infabilidade do crítico, do teórico, do cinéfilo, 
ou porque não aceitar que, no fundo, todo o 
visionamento não é mais do que um truque 
de magia — “tudo sepultado sob o manto da mo-
léstia de estar no mundo, blá-blá-blá”, que dei-
xou escrito Paolo Sorrentino, como sabem.

Depois de tudo, costumamos esquecer 
que as duas horas que gastamos num vi-
sionamento são duas horas que nos aproxi-
mam, irremediavelmente, da morte. Essa é, 
agrade mais ou menos, a verdadeira verdade 
do cinema.

Tradução: Cine Clube de Viseu

«Ainda que seja evidente que — de uma perspectiva
económica e estrutural — estes sejam maus tempos

para a crítica, não é menos certo que este panorama
não nos exime, enquanto protagonistas, para o exprimir 

claramente, de tomar posição.»
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asceu nos anos 60 em 
Palermo, onde, na te-
levisão e num cinema 
de bairro, começou a 
ver filmes, iniciando 
uma relação profunda 
e duradoura. Estudou 
Pintura na Academia 

de Belas Artes da mesma cidade. Um cultor 
da matéria e do material, é, além de pintor, 
marceneiro e cenógrafo. Colaborou em 
diversas produções de teatro, televisão e 
publicidade. A sua obra, que considera um 
luxo terapêutico, tem sido exposta em Itália 
e na Suíça.
---

Que temas e motivos te têm inspirado a 
pintar, esculpir, enfim, no teu trabalho, ao 
longo dos anos? Ou seja, o que é que te faz 
sentir essa urgência de expressão?
Nasci num ambiente de artesãos: o meu avô 
paterno, ferreiro mecânico de alta precisão; 
marceneiro, o meu avô materno. Nasci no 
fazer e superei a adolescência sem desistir 
de desenhar, como faz muita rapaziada. 
O meu traço distintivo/guia é a memória 

inconsciente, isto é, deixar fluir imagens e 
símbolos, confiante de que em algum lugar 
antes de mim esse símbolo se terá originado. 
Isto, muitas vezes, manifesta-se em forma de 
caos, que eu tento governar, arrumar. 

Depois há um livro de arte que oferece-
ram aos meus pais e que comecei a folhear 
aos quatro anos de idade. Aquilo que me 
impactou mais foi sobretudo um S. Fran-
cisco de Cimabué, onde descobri o fascínio 
inquietante do tempo. Ainda hoje pinto na 
tentativa de estar no tempo.
Também trabalhaste bastante com teatro, 
como cenógrafo. Como entraste para esse 
mundo e o que é que te apaixona nele?
Colaborei alguns anos, durante a minha 
frequência da Academia de Belas Artes 
de Palermo, com o teatro ambulante de 
marionetas, que fazia uma nova abordagem 
de obras em forma de teatro de marionetas, 
para o qual pintava os cenários. Depois 
deu-se o caso de eu fazer algo meu para um 
encenador palermitano, nomeadamente 
numa colectânea de sonetos de Shakespeare 
com leitores, actores e um grupo de músicos 
com o qual entrei numa simbiose e para o 
qual realizei cenários semi-transparentes 
nos quais iam surgindo espaçadamente as 
silhuetas dos músicos. Mas, ainda que tenha 
trabalhado em várias cenografias noutros 
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espectáculos, o teatro nunca me envolveu 
como o cinema, a cujo público atento sinto 
que pertenço.
Estas duas dimensões do teu trabalho são di-
ferentes a vários níveis, por exemplo, o facto 
de uma ser mais solitária e a outra, mais co-
laborativa. Em termos criativos e artísticos, 
qual é para ti o peso desta diferença?
Cheguei, depois de longas experiências de 
colaboração e partilha, à decisão de que não 
estou muito disposto a afastar-me do meu 
atelier, que considero um lugar de recolhi-
mento e regeneração. Faço marcenaria para 
me permitir o luxo de pintar. O meu atelier é 
a minha clínica psiquiátrica, por assim dizer.
Como e quando descobriste o cinema?
Descobri o cinema muito cedo, em casa 
dos meus pais, à noite em frente à televisão. 
Naquela época a RAI programava uma 
série de ciclos monográficos, de Chaplin a 
Murnau, passando pelos westerns de Huston. 
Em baixo de casa, um velho cinema de re-
prise dava-me já aos sete anos a embriaguez 
da liberdade: a partir das quatro da tarde 
podia-se ver três filmes pelo preço de um. O 
primeiro filme que vi sozinho foi o Sparta-
cus de Kubrick, apresentado numa versão 
deteriorada. O cinema da Europa de Leste, o 
americano dos anos 70, Tarkovski, Pasolini, 
Petri e tantas outras maravilhas tiveram o 
mesmo ascendente de Piero della Frances-
ca, Cimabué, Delacroix, Courbet, Rothko, 
Twombly, etc.: alimento/conforto/confir-
mação de que Deus não existe e o homem 
quando se empenha é maravilhoso.
Conta-nos deste trabalho: quando se
diz Pasolini, o que te vem à cabeça?
Como chegaste a este resultado?
Pasolini mexe muitas coisas ao mesmo 
tempo. Além das suas quatro formas, e a 
quarta — a menos conhecida — é a pintu-
ra, aquilo que me impactou desde o início, 
ao ver O Evangelho segundo Mateus, foi a 
assonância e as contínuas referências entre 
a pobreza lírica e a humildade e às vezes o 
desespero inerte que transparece dos rostos 
do filme, que me olhavam, e as pessoas que 
me rodeavam no meu bairro, permeado por 
uma camada social que não via sequer uma 
sombra do suposto boom económico dos 
anos sessenta, crianças descalças no Inverno 
e mães a remexer no lixo. Visto pela pri-
meira vez na televisão, em criança, o filme 
impressionou-me por um chocante sentido 
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de realidade com uma única roupagem, a 
poesia. Também aqui, o sentido do tempo, 
um tempo eterno, um tempo sem tempo. 
Um pouco mais tarde li La Divina Mimesis, 
que me fez sentir um marciano analfabeto. 
Depois vi todos os seus filmes e entrevistas, 
como homem de letras ou como intelectual, 
sobre acontecimentos políticos. A ideia 
que fui confirmando de cada vez é a de 
um homem fiel à visão, cheio de amor, que 
queria devolver às pessoas. Através das suas 
linguagens influenciou a nossa cultura mes-
mo não tendo tido tempo para se aperfeiçoar 
como realizador. Enfim, um Poeta, o último 
pintor de ícones.

Gosto de pensar que a lição que Paso-
lini nos dá sobre o corpo como veículo do 
desejo e da paixão — lição que é explícita em 
Teorema mas que já está presente de forma 
implícita n’O Evangelho segundo Mateus — 
inspirou a intuição de base do trabalho que 
aqui apresento: o processo por que Alice 
passa na adolescência ao experimentar-se. 
Carroll põe Alice a fazer aquilo a que ele 
gostaria de assistir, voyeuristicamente. Joa-
na d’Arc, depois Santa, faz-nos espectadores 

da sua identidade feita de corpo de homem 
e de mulher, heroína de um duplo apelo: 
solucionadoras da vicissitudes francesas e 
portadora de uma voz que chama do alto dos 
céus. Também esta voz, para mim, veiculada 
pelo corpo que pulsa em todos os sentidos. 
Qualquer tentativa de subtrair erotismo a 
estas histórias arriscaria subtrair matéria 
substancial das duas figuras.

O primeiro núcleo deste trabalho nas-
ce quando em 2009 comecei a pintar um 
pequeno pedaço de tela. Em 2020, depois, 
desenvolvi a intuição que tentei explicar 
antes, encontrando neste corpo ambíguo em 
todos os sentidos um motivo inconsciente 
das duas identidades.
És um artista siciliano. Sentes que hoje as 
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identidades regionais ou sequer nacionais 
continuam a ter um sentido ou a operar de 
alguma forma na arte?
Aí está, quando se trata desse assunto
entro em pânico.

Reconheço-me inteiramente pela minha 
história vivida em Palermo.

Etive aqui até quando vivi em Berna 
durante quatro anos. Mas todos dizem que 
as referências da minha pintura são de tipo 
centro-europeu. Não tem nada de siciliano, 
a tua pintura, dizem, como é possível? A 
mim não me parece estranho, até porque 
pintar limões e mercados de peixe depois de 
Guttuso seria bem chato.

Esta é uma terra tão rica, aos olhos do 
estrangeiro, em história e beleza, que ele se 
desespera a perguntar-se por que vivemos 
a desprezá-la e ofendê-la. Heranças arcai-
cas ou má educação? Soberba ou memória 
de opressão do invasor? Hoje é demasiado 
tarde para procurar causas, dado que os 
efeitos se enquistaram tão profundamente 
na negação de qualquer ideia de construção 
criativa.

Assim, penso que a Sicília é uma ilha na 
vanguarda da ideia de destrutividade, de ca-
nibalismo cultural e real, como a Cidade do 
México e poucas outras partes do mundo, 
que não se envergonham do próprio despre-
zo aniquilador.

Tradução: Cine Clube de Viseu
---

«Gosto de pensar que a lição que Pasolini nos dá
sobre o corpo como veículo do desejo e da paixão 
— lição que é explícita em Teorema mas que já está 
presente de forma implícita n’O Evangelho segundo
Mateus — inspirou a intuição de base do trabalho
que aqui apresento: o processo por que Alice passa
na adolescência ao experimentar-se.»
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"Tipi da Circo" (2019)

 "Il Bambino Martello (Storia di Mio Padre)",
óleo sobre tecido (2006)

 "Pasolini" (2022)
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