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Em 2000, a primeira sessão do projecto Sessões de
Cinema para as Escolas arrancou com um dos
grandes filmes da história do cinema.
A sessão teve lugar no dia 11 de Janeiro, no
Instituto Português da Juventude, em Viseu,
convidando os alunos presentes a reflectir sobre o
denominado 4º Poder, com o visionamento de um
filme que representa alguns importantes avanços
na história narrativa e formal da arte
cinematográfica.
Para apoiar a exploração pedagógica e artística de
Citizen Kane – O mundo a seus pés, o CCV
publicou excertos dos textos de André Bazin (do seu
livro sobre Welles) e David Bordwell (traduzido da
edição castelhana de “El arte cinematográfico”).
Coordenação de Rodrigo Francisco.
Edição original: Janeiro de 2000.

SESSÕES
DE CINEMA
PARA AS
ESCOLAS

Genérico
André Bazin e David Bordwell. Com eles entramos da
melhor forma neste projecto. Não mais fez o tempo
que confirmar o que Bazin dizia dez anos passados
sobre a estreia de Citizen Kane:

Orson Welles tem lugar ao lado
das grandes paisagens espirituais
construídas por Stroheim, Chaplin,
Eisenstein, etc.
O que infelizmente Bazin não pôde constatar foi o
fruto de todo o seu trabalho crítico, valioso na
análise intrínseca dos filmes e regenerador de toda
uma concepção de cinema que arranca ao
espectador a sua lendária passividade e lhe confere
um novo estatuto: o de produtor de sentido.
Com 44 anos de existência, não poderia o Cine Clube
reforçar com maior convicção este princípio, através
do projecto "Cinema para as Escolas", formando um
público de cinema exigente ao mesmo tempo que o
cinema se torna parte da formação pessoal e
humanista dos alunos. Ajudou Bazin a levar uma
nova geração a frequentar os cinemas franceses nos
anos 50/60. Pretendemos nós revigorar um
conhecimento que pode por vezes ser ténue ou
mesmo inexistente, como é o hábito de ida ao
cinema, e ajudar os alunos a rentabilizar essa mais
valia
em
acções
concretas
curriculares
e
extracurriculares, para se terem artistas e técnicos
cada vez mais competentes, mas sobretudo para
podermos ter consumidores de imagens e de sons
cada vez mais atentos, mais críticos, mais despertos
para as informações que lhes chegam, apelando a
uma escolha mais criteriosa de alguns filmes e
contrariando assim a tendência simplista de ver
praticamente não importa o quê.
Para o público mais atento à actividade do Cine
Clube, estas sessões representam uma excelente
oportunidade de rever algumas obras que ficaram na
memória e que dificilmente se "apanham" numa sala
de cinema; mas também descobrir outras que por
alguma razão "escaparam". Descobrir o cinema será
sempre um prazer. Duplo, se a leitura ajudar.
Janeiro 2000.

HOW DO YOU DO LADIES AND GENTLEMEN? THIS
IS ORSON WELLES.
APRESENTAÇÃO DE CITIZEN KANE
PELO REALIZADOR
3’53’’
http://www.youtube.com/watch?v=zyv19bg0scg

Orson Welles
O renascimento
do cinema americano
BAZIN, André, Orson Welles, Livros Horizonte,
Lisboa 1991
Para todos os cinéfilos que atingiram a idade da
razão cinematográfica em 1946, o nome de Orson
Welles
identifica-se
com
o
entusiasmo
da
redescoberta do cinema americano; mais ainda, ele
resume em si a convicção, partilhada por toda a
jovem crítica de então, de assistir a um
renascimento e a uma revolução na arte de
Hollywood. O mundo a seus pés foi nesse pósguerra um pouco como Forfaiture no de 19141918, exceptuando a diferença de o filme de Cecil B.
de Mille ilustrar os começos de uma arte que já não
balbuciava em 1941. Mas foi, mesmo assim, uma
profunda novidade de estilo e de linguagem que
pareceu constituir então a importância do primeiro
filme de Welles, mais ainda que a audácia do tema.
(...)
Ao debruçar-me hoje, com mais de dez anos
passados, sobre o meu entusiasmo de então,
pergunto-me naturalmente o que resta dele e se não
estaríamos enganados ao fazer do autor de O
mundo a seus pés o símbolo das nossas
esperanças
no
relançamento
do
cinema.
Honestamente, não o penso, mesmo que me possa
acontecer moderar, nas páginas que se vão seguir,
alguns dos meus antigos julgamentos ou rectificar a
importância relativa que hoje dou a esta ou aquela
audácia técnica ou estilística.
Antes de mais, não nos enganávamos em 1946 ao
dirigir a nossa admiração para um filme de 1940. O
tempo não fez mais que confirmá-lo. Os anos
quarenta são, para Hollywood, os anos críticos da
mudança de que apenas tivemos a revelação no pósguerra. A década anterior foi ilustrada pela
maturidade e pelo acabamento de grandes géneros
que fizeram a glória do cinema americano falado: a
comédia psicológica ou coreográfica, o filme de
gangsters, o burlesco e o maluco ( os irmãos Marx,
Laurel e Hardy), e naturalmente o western. Por volta
de 1937, a produção de Hollywood atinge
seguramente um alto ponto de perfeição e sobretudo
de equilíbrio, ou seja, de classicismo. Todas as
condições históricas estavam reunidas para que ela
deslizasse a partir daí para a decadência, se algumas
obras geniais ou pelo menos profundamente
originais não viessem regenerar a inspiração e a
técnica, agitar os hábitos que se estavam a virar
para a convenção, provocar uma dessas mudanças
de gosto que marcam a origem de todas as novas
correntes artísticas. A França teve A regra do jogo;
Hollywood, O mundo a seus pés. Seria certamente
excessivo fazer partir todo o cinema americano do
famoso filme de Welles. Basta ver apenas a mais

significativa e sobretudo a mais eficaz das invectivas
que abalaram as colunas do templo. Isto de um ponto
de vista negativo, mas também positivamente: um
produto estilístico e intelectual considerável e fecundo.
Nicholas Ray, que é o realizador americano mais
representativo do levantamento dos anos cinquenta,
ou seja, da vaga que traz também os nomes de
Richard Brooks, Robert Aldrich, Anthony Mann e Elia
Kazan, declarou, pois1: «Welles é um grande homem
de teatro e um grande realizador, talvez um dos
maiores da história do cinema. Nós, os principiantes,
nunca lhe estaremos suficientemente reconhecidos por
ter explorado tantos novos caminhos. E que ninguém
se atreva a vir dizer o contrário».
Assim, a dez anos de distância, o julgamento de um
cineasta americano da nova geração reafirma o da
jovem
crítica
francesa
dos
anos
1946-1950,
confirmando que esta tinha razão em distinguir a obra
de Orson Welles como uma das mais autênticas
componentes da vanguarda cinematográfica depois da
guerra. Ainda que não tivesse realizado senão O
mundo a seus pés, O 4° Mandamento e A dama
de Xangai, Orson Welles mereceria, com efeito,
figurar em bom lugar num dos grandes medalhões do
arco do triunfo ideal da história do cinema.
PRIMEIRAS ARMAS
O TEATRO E A RÁDIO
A CRIANÇA PRODÍGIO
Orson Welles nasceu a 6 de Maio de 1915, não longe
de Chicago, em Kenosha no Wisconsin, numa família
livre e fantasista conjugando a hereditariedade da arte
e da técnica. 0 seu pai, Richard Head Welles, era ao
mesmo tempo inventor, industrial e hoteleiro; a sua
mãe, Béatrice Ive Welles, uma pianista reputada.

Este meio familiar assegura desde a primeira infância
ao jovem Orson a frequência de uma sociedade de
artistas e intelectuais: actores, pintores, escritores,
músicos, amigos dos pais. Estes não pensam que as
crianças devem ir deitar-se ou comer com as criadas
quando há visitas. 0 senhor e a senhora Welles são
mais do género do pai de Montaigne; tanto mais que o
filho conserva da sua inteligente boa vontade uma
recordação reconhecida e enternecida: «O meu pai,
1

Referido por Peter Nobel em Orson Welles, o magnífico.

dirá, era um homem delicioso, generoso e tolerante,
adorado por todos os amigos. Devo-lhe uma infância
privilegiada e o amor pelas viagens. Da minha mãe
tenho o amor pela música e pela eloquência, sem as
quais nenhum ser humano é completo». Qualquer
que seja a forma pela qual se interprete a obra de
Orson Welles não haveria razão para crer discernir
nela qualquer revolta contra uma infância maltratada
ou infeliz. A menos que isso seja justamente alguma
paradoxal e censurada revolta contra essa felicidade.
Talvez o adulto seja igualmente incompleto se não
sofreu na idade em que os miúdos têm pesadelos.
Como quer que seja, os pais do jovem Orson Welles
não põem nenhum travão às manifestações precoces
do seu génio. Ainda que tivessem dado à luz uma
criança normal, eles ter-lhe-iam da mesma maneira
assegurado esta educação liberal e refinada na qual
a precocidade do jovem prodígio vai poder explodir.

O estrépito chega até à imprensa local:
artigo num jornal de Madison, Wisconsin
intitulado: «Desenhador, actor,
poeta, apenas com dez anos»
Mas já há alguns anos que ele passa por criança
prodígio na Washington School de Madison dirigida
por um psicopedagogo conhecido, chamado Mueller.
Este
tinha
encontrado
no
seu
aluno
um
extraordinário indivíduo de elite através dos
múltiplos testes que confirmaram uma idade mental
monstruosamente avançada. Existem anedotas
sobre a sua permanência na Washington School
dignas do pequeno génio da escola de pedagogia
moderna evocada por Chaplin em Um rei em Nova
Iorque. O Dr. Bernstein, que foi amigo dos pais
antes de se tornar o tutor do órfão, escreveu a Peter
Noble, biógrafo inglês de Orson Welles de quem nos
servimos largamente para este capítulo: «A
maturidade extraordinária da criança sempre me
surpreendeu. Já aos dois anos ele raciocinava
inteligentemente e, pelo seu comportamento diante
dos objectos de arte, eu estava certo de que ele se
tornaria um artista. Como a sua mãe era uma
pianista notável, eu pensava que ele sem dúvida
seria músico e, pelos três anos, ofereci-lhe um
violino. Os seus braços eram infelizmente muito
pequenos e ele não o podia tocar. Dei-lhe então uma
batuta de chefe de orquestra».
É o mesmo Dr. Bernstein que inicia o seu futuro
pupilo na prestidigitação. Esse ensinamento, como
se sabe, não caiu entre os dedos de um maneta e
levá-lo-á a cortar em duas Marlène Dietrich, por
patriotismo. Depois da panóplia do perfeito
ilusionista, o bom doutor oferece a Orson um teatro
de marionetas que estará, sem dúvida, no princípio
da vocação do rapaz para o teatro, vocação que
tomará, pouco a pouco, como se verá, lugar sobre os
seus gostos pela música e pelo desenho.
Esta educação pouco convencional não impediu
Orson Welles de viajar com os pais. É durante uma
viagem à Europa que ele perde a mãe, quando tem
apenas oito anos. O pai, viúvo, retirar-se-á dos
negócios e viajará ainda mais, levando sempre

consigo o filho que assim visitará quase toda a Europa
e uma boa parte da Ásia.
Mais tarde, quando não está na China ou na Jamaica,
depois da morte do pai que, infelizmente, ocorreu
alguns anos depois da da mãe, Orson segue o curso da
Todd School, outra escola reputada pelo seu ensino
revolucionário. Se aí não aprende realmente a fazer
uma adição, ele consuma sobretudo a sua cultura
literária no domínio teatral e começa a manifestar, a
título amador, as suas qualidades de encenador e de
actor. Obtém de Roger Hill, director da Todd,
autorização para montar as peças isabelinas, e é aí que
Orson terá a ideia desse famoso «resumo» de várias
tragédias de Shakespeare que montará mais tarde no
«Mercury Theatre» sob o título de Les cinq rois. Ele
ganha enfim, com um Júlio César, o prémio da
Associação Dramática de Chicago para a melhor
realização escolar da região, não sem que o júri tenha
feito a prova de que não se tratava de actores
profissionais.
Quando Orson Welles deixa a Todd School, tem
dezasseis anos e quinhentos dólares no bolso. Ele
pensa ainda aperfeiçoar-se no desenho e na pintura,
mas ele quer sobretudo viajar e fazer teatro. Parte
para a velha Europa e faz escala no seu posto
avançado nessa austera e pitoresca ilha de Aran tão
cara a Flaherty. De Aran ele passará, naturalmente,
para a Irlanda. Dublin é uma cidade de rica tradição
teatral: é aí que o Wonder Boy de Wisconsin, a criança
prodígio e pródiga, vai começar a maravilhar o mundo,
finalmente a título profissional. (...)
OS MARCIANOS NO AR
A experiência radiofónica de Welles talvez não tenha
sido menos decisiva para a sua obra cinematográfica
que a sua experiência teatral. Lembrá-lo não provém
apenas da anedota. Todavia, como ela é ainda mais
célebre que os seus sucessos dramáticos e sobretudo
mais
conhecida,
é
permitido
relatá-la
mais
sucintamente. No entanto, ignora-se geralmente o
quanto a incrível aventura da invasão imaginária de
New Jersey pelos marcianos tinha sido pouco
premeditada.
Desde a época do «Federal Theatre», Welles era uma
vedeta da cadeia C.B.S. (Columbia Broadcasting
System) onde tinha adquirido cada vez mais liberdade.
Desde 1938, ele dirigia aí uma emissão semanal na
qual participava a sua companhia de teatro: «The
Mercury Theatre on the Air». Essa emissão devia
apresentar em cada semana, com Welles como
responsável, uma adaptação de uma obra clássica.
Depois de A ilha do tesouro, Jane Eyre, O homem
que era quinta-feira, Júlio César, A volta ao
mundo em 80 dias, e algumas outras emissões sobre
assuntos que não deram escândalo, Welles teve a ideia
de pôr no ar uma obra de «ficção científica», como se
diria actualmente. Ele pensou imediatamente em livros
tais como Le Nuage pourpre, de Shiel, e Le monde
perdu, de Conan Doyle, antes de se decidir pela
Guerra dos mundos do seu quase homónimo, H. G.
Welles.
A emissão esteve quase a não se realizar já que a

matéria do livro pareceu, de início, decepcionante
aos adaptadores. Eles achavam essas histórias de
marcianos completamente idiotas. Mas Orson Welles,
que dirigia os ensaios de Danton, devia fazer face ao
seu contrato radiofónico e não tinha muito tempo
para mudar o programa in extremis. A 29 de
Outubro de 1938, desesperado com a mediocridade
das gravações dos ensaios, Welles pensa, com os
seus amigos do «Mercury», que o único meio de dar
um pouco de sal à história é acentuar o realismo dos
acontecimentos actualizando-os, e passa a noite a
refazer a adaptação para lhe introduzir um carácter
de autenticidade situando a acção nos diferentes
pontos da América. O resultado, mesmo assim, não
lhe parece brilhante e essa é também a opinião de
todos os que ouvem o último ensaio, actores e
técnicos. Mas é muito tarde para o melhorar.
Conhece-se a continuação da história, e se o
acontecimento
não
tivesse
deixado
marcas
objectivas e sido objecto de verdadeiros estudos
científicos, teríamos hoje dificuldade em acreditar na
sua existência e sobretudo na sua amplitude.

Esse extraordinário fenómeno de esquizofrenia
colectiva à escala de uma nação parecer-nos-ia
desmesuradamente exagerado pela publicidade ou
pela lenda wellesiana. Mas os factos aí estão. Bastou
que um locutor anónimo anunciasse no decurso da
emissão, como uma prioridade, a aterragem de
marcianos em New Jersey, e depois que, de
momento a momento, outras comunicações do
género e mesmo um discurso «dramático» do
ministro do Interior, depois do presidente viessem
confirmá-la e agravá-la, para que milhares, depois
centenas de milhares, enfim milhões de ouvintes
acreditassem no fim do mundo. As consequências
deste pânico tornaram-se célebres: as pessoas
fugiam não importa para onde, as da cidade para o
campo e ao contrário. As estradas foram
atravessadas em plena noite por inúmeros
automóveis. Os padres foram chamados em

confissão. Houve abortos espontâneos, membros
partidos na confusão, síncopes: os hospitais e os
centros psiquiátricos já não sabiam como fazer face às
suas responsabilidades. Em Pittsburgh, uma mulher
preferiu pôr fim aos seus dias do que ser violada por
marcianos. No sul, rezava-se nas praças públicas. As
pilhagens começaram nas cidades meias abandonadas.
Em New Jersey, chamou-se a Guarda Nacional. Vários
dias, senão várias semanas, mais tarde, os socorristas
da Cruz Vermelha e dos Quakers tinham ainda que ir,
ao fundo dos Black Hills de Dakota, convencer infelizes
famílias aterrorizadas de que podiam voltar para casa.
Houve, sem dúvida, com Orson Welles, pelo menos um
beneficiário desta histeria colectiva: o honrado senhor
Hadley Cantril, professor de psicossociologia na
Universidade de Princeton que fez as delícias com o
seu estudo e pôde descrevê-la numa douta obra como
«a primeira manifestação de pânico moderno
observada até esse dia sobre materiais de pesquisa
adequados aos sociólogos».
Enquanto metade da América enlouquecia e a polícia
cercava o estúdio cujas linhas telefónicas estavam
bloqueadas pelas chamadas, Orson Welles prosseguia
imperturbavelmente essa «medíocre» emissão antes
de se precipitar com os seus actores para o teatro para
continuar os ensaios nocturnos de Danton. Ele não
descobriu realmente senão na manhã seguinte, e para
seu grande espanto, a extensão do desastre... ou do
seu triunfo.
As manifestações deste incrível pânico foram múltiplas
e variadas, e é mesmo provável que Orson Welles
tivesse roído as unhas durante muito tempo se não
fosse um excelente advogado muito atento à redacção
dos seus contratos. O que o ligava à C.B.S. livrava-o
felizmente
das
responsabilidades
relativas
à
continuação das emissões, excepto para tudo o que
fossem tentativas de plágio ou calúnia. Foi pois a
C.B.S. que teve que se desembaraçar de uma boa
centena de perseguições levadas a cabo pelas vítimas
da mistificação de 30 de Outubro de 1938.
Apenas uma palavra mais, que não prejudica as
explicações do honroso senhor Cantril, de Princeton. E
bom, senão para o explicar, pelo menos para o situar
no seu contexto histórico, lembrar que este «fim do
mundo» duplamente wellesiano aconteceu numa
América sensibilizada pela inquietação da guerra
próxima. Era a época de Munique e não estava longe o
dia em que um locutor anónimo interromperia uma
emissão de variedades para anunciar em voz trémula
que Pearl Harbour acabava de ser destruída pelos
japoneses. Mas então, muitos dos americanos que
acreditaram na história de Orson Welles pensaram
tratar-se de uma brincadeira de mau gosto.
HOLLYWOOD 1939-1941
O GRANDE DÍPTICO:
UM CONTRATO SEM PRECEDENTES
Tendo esta espectacular confusão promovido Welles a
vedeta nacional, Hollywood não poderia mais deixar de
o cativar com grandes promessas. Foi à R.K.O., na
pessoa de Georges Schaeffer, o presidente de então,
que coube a honra de tratar com esta jovem e

exigente celebridade. As suas exigências, de resto,
não eram tanto financeiras mas jurídicas e artísticas.

Welles pretendia obter o que mais
aterrorizava Hollywood,
uma inteira liberdade.
Pretendia uma inteira liberdade, e não admitia
separar-se dos seus camaradas do «Mercury
Theatre». Também as negociações foram penosas,
mas afinal Orson Welles venceu e fizeram-lhe, em
Agosto de 1939, um contrato único nos anais de
Hollywood. Foi estipulado que faria um filme por
ano, à sua escolha como produtor, realizador,
argumentista ou intérprete, ou tudo isto ao mesmo
tempo. Eram-lhe reservados vinte por cento dos
benefícios brutos de cada filme, sobre os quais ele
recebia cento e cinquenta mil dólares de avanço.
(...)

Ela não é apenas uma outra forma de realização, mas
põe em causa a própria natureza da história. Com ela,
o cinema afasta-se um pouco mais do teatro, torna-se
mais uma narrativa do que um espectáculo.
Como no romance, com efeito, aqui não é apenas o
diálogo, a clareza descritiva, o comportamento das
personagens, mas o estilo imprimido à linguagem que
cria o sentido. Longe de estar, como alguns já
disseram, a especular sobre a desatenção do
espectador, um regresso ao «plano fixo» praticado
desde o princípio do cinema por Mélies, Zecca ou
Feuillade, ou ainda uma qualquer redescoberta do
teatro filmado, o plano-sequência de Orson Welles é
uma etapa decisiva da evolução da linguagem
cinematográfica, que depois de ter passado pela
«montagem» do mudo e a planificação do falado tende
com efeito a reencontrar o plano fixo, mas por um
progresso dialéctico que integra todas as conquistas da
planificação no realismo do plano-sequência.

O MUNDO A SEUS PÉS
Estava-se então na Primavera de 1940. Houseman,
Mankiewicz e Welles trabalharam mais de três meses
neste novo argumento cujas filmagens começaram
solenemente, e diante de toda a imprensa
convocada, no dia 30 de Julho de 1940. No Motion
Picture Herald, no dia seguinte o artigo começava
por: «Silêncio! Um génio a trabalhar». Tinha então
passado exactamente um ano sobre a chegada de
Orson Welles a Hollywood.
Esse ano, contrariamente às aparências, não tinha
certamente sido perdido. São conhecidas as famosas
palavras de Orson Welles ao visitar pela primeira vez
os estúdios da R.K.O.: «Aqui está o mais belo
comboio eléctrico que um rapaz pode sonhar». Uma
frase de «criança», como se vê! Mas ele não ficou
por aí. Esses longos meses de semi-inacção e de
espera entre o Verão de 1939 e o Verão de 1940
foram aproveitados por Welles para se iniciar com
método nos mecanismos do estúdio e nos segredos
da filmagem para visionar numerosos filmes. Foi
assim que, sem dúvida, ele abordou a realização de
O mundo a seus pés rico de uma cultura técnica e
artística que ele não teria possuído se tivesse
começado imediatamente a trabalhar. (...)

A planificação com profundidade de
campo torna-se uma técnica constitutiva
do sentido do argumento.

UM ESTILO QUE CRIA O SENTIDO
Sem dúvida todas as grandes obras cinematográficas
reflectem mais ou menos explicitamente a visão
moral, as tendências espirituais do seu autor. Sartre
escrevia a propósito de Faulkner e de Dos Passos
que
toda
a
técnica
do
romance
enviava
necessariamente para uma metafísica. Se metafísica
houvesse, a antiga planificação não podia contribuir
para a exprimir: o mundo de Ford e Capra pode ser
definido a partir dos seus argumentos, dos seus
temas, dos efeitos dramáticos procurados, da
escolha das cenas. Ela não está na planificação
enquanto tal. Em Orson Welles, pelo contrário, a
planificação com profundidade de campo torna-se
uma técnica constitutiva do sentido do argumento.

Certamente, Welles não é o único promotor desta
evolução de que também é testemunha a obra de
Wyler. Renoir, por exemplo, não deixou, durante a sua
produção francesa, de trabalhar no mesmo sentido.
Mas Welles trouxe-lhe uma forte e original contribuição
que terá, quer se queira quer não, abalado o edifício
das tradições cinematográficas.

O estilo em
Citizen Kane
BORDWELL, David, El arte cinematográfico,
ediciones Páidos, Barcelona, 1994
Tradução: CCV.

Ao analisar a narração de Citizen Kane descobrimos
que o filme está organizado como uma busca; uma
personagem similar a um detective, o repórter
Thompson, tenta descobrir o significado da última
palavra pronunciada por Kane: «Rosebud». Mas
inclusivamente antes de que Thompson apareça
como personagem, nós, espectadores, já somos
convidados a fazer perguntas sobre Kane e a
procurar as respostas.
Logo no começo do filme é criado um mistério.
Depois do fundido de abertura revelar um cartaz de
«Não passar», numa série de movimentos de grua, a
câmara percorre um grupo de grades, todas elas
emparelhadas graficamente nos lentos encadeados
que unem os planos.

SEQUÊNCIA INICIAL
2’10’’
http://www.youtube.com/watch?v=pqz2rekeYMc&feature=relat
ed

Seguem-se uma série de planos de uma enorme
extensão de terrenos, sempre com a grande mansão
ao longe. (Esta sequência depende em grande
medida dos efeitos especiais; a própria mansão é
uma série de pinturas combinadas mediante planos
de matte com maquetas tridimensionais em primeiro
plano). A iluminação tenebrosa, o cenário deserto e
a música sinistra transportam ao começo do filme a
estranha inquietação que associamos às histórias de
mistério. Estes planos do começo estão ligados por
encadeados, que fazem com que a câmara pareça
aproximar-se gradualmente da casa, mesmo que não
haja nenhum movimento de câmara. De plano para
plano muda o que está num primeiro termo, mas
apesar disso, a única janela iluminada mantém-se
praticamente na mesma posição na imagem. O facto
de encadear graficamente a janela de plano para

plano centra nela a nossa atenção; supomos
(correctamente) que, haja o que haja nesse quarto,
será importante quando comece a história.
Este padrão de penetração no espaço de uma cena
voltará a aparecer noutras partes do filme.
Repetidamente se desloca a câmara até coisas que
podem revelar os segredos do personagem de Kane.
Na cena em que Thompson entrevista Susan
Alexander, a câmara não começa pelo repórter, mas
sobre o cartaz de Susan que está numa parede
exterior. Rapidamente, num espectacular plano de
grua, a câmara vai até à parede, sobre o telhado, pelo
letreiro de «El Rancho» e pela clarabóia. Nesse
momento, um encadeado e um flash de luz levam a
cena a outro movimento de grua descendente, até à
mesa de Susan. (Na realidade, alguns dos que
parecem ser movimentos de câmara foram criados em
laboratório com a utilização de efeitos especiais).
A CENA INICIAL
RANCHO»
TÊM
SURPREENDENTES

E A INTRODUÇÃO A «EL
ALGUMAS
SEMELHANÇAS

SUSAN NO “EL RANCHO”
1’43’’
http://www.youtube.com/watch?v=47l_q4YjSc4

Cada uma delas começa com um cartaz («Não passar»
e o cartaz publicitário), que nos introduz num edifício
para nos apresentar um novo personagem. A primeira
cena utiliza uma série de planos, enquanto que a
segunda se baseia mais no movimento da câmara,
ainda que ambas as técnicas operem para criar um
modelo coerente que se vai converter em parte do
estilo do filme. Mais tarde, na segunda visita de
Thompson a Susan, repetem-se os planos de grua do
início. O segundo flashback da história de Jed Leland
começa com outro movimento de câmara. Vê-se
inicialmente o pavimento molhado de uma rua,
seguido de um travelling para diante, até Susan, que
sai de uma drogaria. Só então a câmara realiza uma
panorâmica à direita para mostrar Kane de pé,
salpicado de barro, no passeio. Este modelo de
movimento gradual dentro do espaço da história não
só se adequa ao modelo de procura da narração, senão
que se serve também da técnica cinematográfica para
criar curiosidade e suspense.
Como já vimos, os finais dos filmes contêm amiúde
variações sobre os seus princípios. Quase no final de
Citizen Kane, Thompson abandona a sua procura de
Rosebud. Mas após a saída dos repórteres do grande
armazém de Xanadu, a câmara começa a mover-se
através da enorme extensão que ocupa a colecção de
Kane. Há um movimento com grua por cima das caixas
embaladas e dos montes de objectos, em frente, antes
da câmara descer até ao centro, até ao trenó de
infância de Kane. A seguir há um corte num forno e a
câmara aproxima-se de novo do trenó enquanto o
atiram para o fogo. Por fim podemos ler a palavra
«Rosebud» no trenó. O final continua com o modelo
estabelecido no começo; as técnicas cinematográficas
criam uma penetração dentro do espaço da história,
investigando o mistério do personagem central.

OS FINAIS DOS FILMES CONTÊM AMIÚDE
VARIAÇÕES SOBRE OS SEUS PRINCÍPIOS
SEQUÊNCIA FINAL DE “CITIZEN KANE”
4’26’’
http://www.youtube.com/watch?v=DTZib752sDg

Mas depois da visão momentânea do trenó o filme
inverte o modelo. Uma série de planos encadeados
levam-nos para fora de Xanadu, a câmara desce de
novo até ao cartaz de «Não passar» e abandona-nos
com a questão da importância real desta descoberta
para a resolução do mistério do personagem de
Kane. (...)

O rapaz, que é o tema da discussão, permanece
enquadrado na janela durante toda a cena; a sua
descontracção leva-nos a crer que desconhece o que
faz sua mãe.
As tensões entre o pai e mãe transmitem-se não só
pelo facto de ela o excluir da discussão na mesa, mas
também pelo som sobreposto. A sua objecção em
ceder o seu filho a um tutor mistura-se com o diálogo
em primeiro plano, e até se podem ouvir à distância os
gritos do rapaz. O enquadramento também dá
importância à mãe na maior parte da cena. É a sua
única aparição no filme. A sua severidade e as suas
emoções tensamente controladas ajudam a motivar os
muitos acontecimentos que da sua acção vão derivar.
Temos pouquíssima informação sobre a situação prévia
a esta cena, mas a combinação de som, fotografia e
mise-en-scéne transmite a complicada acção com total
objectividade.
O CONTRATO DE CESSÃO DE CHARLES KANE
4’22’’
http://www.youtube.com/watch?v=HAHaRDlUrLw&feature=related

Welles também utiliza a fotografia com profundidade
de campo, que cria uma perspectiva externa na
acção. O plano em que a mãe de Kane assina a
cessão do seu filho a Thatcher é um bom exemplo.
Antes deste vemos vários planos que apresentam
Kane em criança. E aí há um corte que a princípio
parece um simples plano geral do rapaz. Mas a
câmara faz um travelling para trás para mostrar uma
janela, com a mãe de Kane aparecendo à esquerda e
chamando-o.
A
câmara
prossegue
o
seu
distanciamento, seguindo os adultos enquanto
caminham até um quarto contíguo. A senhora Kane
e Thatcher sentam-se numa mesa em primeiro plano
para assinar os papéis, enquanto o pai de Kane está
de pé e distante à esquerda e a criança brinca lá
fora. Welles elimina, neste caso, a montagem. O
plano converte-se numa complexa unidade em si
mesmo, da mesma forma que no começo de A sede
do mal.
A MAIORIA DOS REALIZADORES
DE HOLLYWOOD TERIA FEITO ESTA CENA
À BASE DE PLANOS E CONTRA PLANOS,
MAS WELLES MANTÉM TODAS AS
CONSEQUÊNCIAS DA ACÇÃO DE FORMA
SIMULTÂNEA PERANTE OS NOSSOS OLHOS

Todos os realizadores canalizam a nossa atenção, mas
Welles consegue-o de forma pouco comum. Citizen
Kane é um bom exemplo de como um realizador pode
escolher entre as possíveis alternativas. Ao não utilizar
a montagem, Welles chama a nossa atenção pela
utilização da mise-en-scéne com profundidade de
campo (o comportamento dos personagens, a
iluminação, movimento no espaço) e o som. Podemos
ver as expressões porque os actores actuam de frente.
E, para mais, o enquadramento põe em relevo
determinadas figuras colocando-as em primeiro plano
ou totalmente centradas. Assim, a nossa atenção salta
de um personagem para outro enquanto se
pronunciam as suas frases. Ainda que Welles iluda
convenções clássicas de Hollywood na montagem deste
tipo de cenas, utiliza técnicas cinematográficas que nos
ajudam a formular as suposições e deduções correctas.
A narração de Citizen Kane também inclui as objectivas
mas limitadas versões de dois narradores dentro de
contextos mais amplos. A investigação de Thompson
vincula os diferentes relatos, pelo que, basicamente,
sabemos o que ele sabe. Apesar disso não se pode
converter no protagonista do filme, já que retiraria
Kane do centro de interesse. Welles efectua aqui uma
escolha estilística crucial. Graças ao uso de uma
iluminação cuidada de tons ténues e pela forma de
encenar e enquadrar, Thompson não é identificável.
Aparece de costas, colocado na esquina do plano e
normalmente às escuras. A manipulação de estilo
converte-o num investigador neutro, num canal de
investigação em vez de um personagem.
Generalizando, vimos que o filme trata a busca de
Thompson dentro de uma narração omnisciente. O
nosso comentário sobre os planos iniciais de Xanadu é
aqui relevante: o estilo do filme é utilizado para
transmitir um enorme grau de conhecimento que não
se centra no personagem. Mas quando entramos na
câmara mortuária de Kane, o estilo também sugere a
habilidade da narração para sondar as mentes dos
personagens. Vemos planos de neve a cobrir a imagem

que insinuam uma visão subjectiva. Mais à frente, os
movimentos
de
câmara
lembram-nos
ocasionalmente a esfera de conhecimento mais
ampla da narração. Por exemplo, durante a primeira
versão da estreia da ópera de Susan, a câmara sobe
pelo cenário num plano de grua para revelar algo
que nem Leland nem Susan poderiam saber: os
operários apreciam a actuação. A sequência final,
que responde parcialmente ao mistério de
«Rosebud»,
também
utiliza
um
prolongado
movimento de câmara até nos oferecer uma
perspectiva omnisciente. A câmara, numa grua,
passa por cima dos objectos da colecção de Kane,
movendo-se para a frente no espaço, mas para trás
na vida de Kane, até se centrar na sua primeira
memória, o trenó. Novamente uma técnica
destacada se ajusta à estrutura, proporcionando ao
espectador
um
conhecimento
que
nenhum
personagem chegará a ter.
Ao analisar o desenvolvimento da forma narrativa de
Citizen Kane, vemos como o protagonista passa de
jovem idealista a homem solitário e sem amigos. O
filme estabelece um contraste entre os primeiros
tempos de Kane como editor e o seu posterior
abandono da vida pública, depois do fracasso
artístico de Susan. É a mise-en-scéne que torna tão
nítido este contraste, principalmente com os cenários
da redacção do Inquirer e Xanadu. O jornal é ao
princípio um lugar competente mas desordenado.
Quando Kane toma posse, muda o ambiente no
periódico porque modifica os móveis e passa a viver
na redacção. Os planos contra-picados da câmara
servem para enfatizar as colunas finas da redacção e
os tectos baixos, brancos, uniformes e bem
iluminados. Xanadu, pelo contrário, é enorme e nela
rareia a mobília. Os tectos são demasiado altos,
como podemos reparar uma e outra vez nos planos
faraónicos que aqui abundam, e os poucos móveis
existentes estão muito dispersos. A iluminação
atravessa intensamente as personagens, por um
lado ou por trás, o que cria poucas zonas de luz dura
no meio da escuridão geral.
O contraste entre a redacção do Inquirer e Xanadu
estabelece-se também mediante técnicas sonoras
associadas a cada um dos espaços. Muitas cenas na
redacção possuem uma vistosa mistura de sons, com
vozes que se sobrepõem umas às outras. Apesar
disso, a exiguidade do espaço sugere-se com a
ausência relativa de ressonância no timbre. Em
Xanadu o som das conversas é muito diferente. Kane
e Susan desenvolvem as suas frases muito
lentamente, com inúmeras pausas. Também as suas
vozes têm um efeito de eco, que em combinação
com o cenário e a iluminação nos transmitem a
sensação de espaço vazio.
A transição da vida de Kane do Inquirer ao futuro
retiro de Xanadu sugere-se mediante uma mudança
na mise en scène do Inquirer. Enquanto Kane está
na Europa, as estátuas que envia começam a encher
a sua pequena oficina, o que insinua a crescente
ambição de Kane e o seu progressivo desinteresse
por trabalhar pessoalmente no jornal. Esta mudança
culmina na última cena na redacção do Inquirer: a

discussão entre Leland e Kane. A redacção está a ser
utilizada como sede para a campanha eleitoral. Com as
mesas colocadas lado a lado e depois da saída de
todos os empregados, o espaço parece mais amplo e
vazio que nas cenas anteriores. Welles sublinha-o
colocando a câmara ao nível do solo e rodando desde
um ângulo muito baixo. A redacção do Inquirer em
Chicago, com os seus espaços amplos e escuros,
também realça esta pauta. A fotografia com
profundidade de campo e a retroprojecção aumentam
a amplitude da cena, fazendo com que os personagens
pareçam muito distanciados, como as cenas de
conversa que se seguem nas enormes salas de
Xanadu.
Compare-se esta cena na sede da campanha eleitoral
com outra, quase no final do filme. Os jornalistas
invadem o armazém de Xanadu, que já quase parece
um museu. Ainda que o eco cavernoso continue
presente, os jornalistas transformam o cenário com o
mesmo tipo de diálogo sobreposto e denso que
caracterizava as primeiras cenas no Inquirer e a cena
posterior ao noticiário. Ao reunir os jornalistas e as
últimas vivências de Kane, o filme cria outro
paralelismo oposto que enfatiza as mudanças na vida
do protagonista.

CITIZEN KANE
Realização
Orson Welles
Argumento e diálogos
Herman J. Mankiewicz e Orson Welles
Intérpretes
Orson Welles
Dorothy Comingore
Joseph Cotten
Agnes Moorehead
Ruth Warrick
Ray Collins
Erskine Sanford
Música
Bernard Herrmann
Fotografia
Gregg Toland
Montagem
Robert Wise
Realizado nos estúdios da RKO em Hollywood, de
20 de Julho a 23 de Setembro de 1940. A
montagem durou nove meses.

