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CULTURA

Cristèle Alves Meira, So a Bost e 

Gabriel Abrantes apresentam as suas 

curtas-metragens em Cannes, na 

Semana das Crítica (elas) e na Quin-

zena dos Realizadores (ele). Já houve 

um tempo em que isso era excepção. 

Vem-se tornando regra. A Palma de 

Ouro à curta Arena, de João Salaviza 

(2009), foi momento catalisador. “A 

partir daí, as pessoas, realizadores e 

produtores, começaram a achar que 

era possível. Parecia difícil, quase 

impossível, e de repente aconteceu o 

inesperado...”, contextualiza Miguel 

Valverde, da Portugal Film, agência 

que promove os lmes portugueses 

nos circuitos internacionais com 

atenção a cada objecto e, por isso, 

aproveitando o que pode interessar 

a cada festival e o que sabem do per-

l dos seleccionadores.  

Valverde e os colegas Ana 

Strindberg e Margarida Moz estão em 

posição de mapear esta relação. Feita 

de afectos, com programadores inte-

ressados pelo que aqui se passa, feita 

de hype (“se calhar existe; ouvimos 

dizer: ‘como é que conseguem fazer 

lmes tão bons?’, mas pode ser uma 

bolha”) e de di culdades. Ainda é 

difícil a penetração das longas (cam-

peonato à parte é o de consagrados 

como Pedro Costa ou Miguel Gomes, 

mas a distribuição internacional de 

Tabu e de As Mil e Uma Noites, argu-

mentam, fez o panorama “abrir” e 

bene cia a todos...). As curtas são 

alvo de uma curiosidade mais livre, 

os seleccionadores “arriscam mais”. 

Sobre elas não pesa, como sobre as 

longas, a pressão da distribuição 

comercial. 

É mais fácil para os consagrados e 

para os novos — sobretudo em festi-

vais como Roterdão, “que está sem-

pre à procura de propostas novas”. 

O que ca no centro é o de mais difícil 

visibilidade. Roterdão não está só à 

procura do que conhece, as secções 

paralelas de Cannes, Quinzena e 

Semana da Crítica, estão interessadas 

na narrativa e em lmes que, sendo 

de novos, não pareçam de alguém 

que está a começar, e Veneza (se qui-

sermos traçar um breve per l dos 

festivais) é aquele que não nos liga: 

em direcções anteriores deu visibili-

dade aos portugueses, agora parece 

querer fazer o seu caminho sem estar 

vergada a narrativas anteriores.  

Cristèle e Gabriel são repetentes 

em Cannes. A primeira, de quem já 

conhecíamos Campo de Víboras, con-

tinua uma destemida relação com 

fantasmas. Gabriel, que recebeu o 

Grande Prémio da Semana da Crítica 

há um ano por Diamantino, aprovei-

ta-se da ingenuidade dos seus ET. 

So a... So a é uma estreia no festival. 

E uma revelação. 

Cristèle e o amigo imaginário 
Cristèle Alves Meira, 36 anos: quando 

lma, quer “comunicar com o imagi-

nário”. É vontade de fábula, “ligação 

com o sentimento primitivo da infân-

cia”. Invisível Herói, sessão especial 

da Semana da Crítica (dia 20), man-

tém a delidade aos fantasmas das 

personagens, depois da criança de 

Sol Branco (2015) e da mulher de 

Campo de Víboras (Semana da Crítica 

em 2016), aquela que, parecendo 

ouvir apelos, desaparecia da aldeia 

deixando para trás a mãe morta. São 

guras investidas de transgressão 

porque não desistem dos seus fantas-

mas. Seria pouco para o cinema se 

prescindisse da totalidade do indiví-

duo, diz Cristèle, dizem os lmes: nos 

planos coabitam o documento e a 

fantasia.  

O novo lme da realizadora nasci-

da em Montreuil, França, e hoje a 

desenvolver uma empresa de azeite 

em Trás-os-Montes, território fami-

liar, conta a história — formulação, 

obviamente, insu ciente — de Duar-

te, um homem cego, cinquentão, que 

procura um amigo cabo-verdiano, 

Leandro, de que ninguém parece 

lembrar-se. Duarte também é, na 

“vida real” — formulação simplista 

face a um lme como este —, cego. E, 

lidade e fantasia. É um lme que, 

estranha e naturalmente, está... Num 

território onde Cristèle vai permane-

cer, esse “limbo”, como ela diz, quan-

do concretizar a tal longa que lmará 

com Duarte e Ana Padrão (a protago-

nista de Campo de Víboras). Vai cha-

mar-se Bruxa. São as terras da infân-

cia, as comunidades fechadas, o 

desejo de fuga: “O sol do dia, da liber-

dade, do rio e dos primeiros amores, 

e o outro lado, o das histórias dramá-

ticas, das bruxarias e das maldades.” 

É uma aproximação ainda maior a si 

própria? “Lembro-me de pesadelos 

enormes”, responde. “Um lme é 

sempre algo de muito pessoal, cheio 

de coisas contraditórias. Conheci 

bruxas. Há um tabu: as pessoas têm 

medo, mas querem acreditar.” 

Gabriel e a inocência 
Um robô numa comunidade animista 

(Humores Artificiais, 2016), um joga-

dor para salvar Portugal (Diamantino, 

2018) e agora, a sublinhar uma apro-

ximação a personagens de inocentes, 

uma escultura a escapar-se do Louvre 

e a ser confrontada, olhos arregala-

dos, com a turbulência social em 

Paris. É a altura de perguntar a Gabriel 

Abrantes, 35 anos, nascido no Zaire, 

se Les Extraordinaires Mésaventures de 

la Jeune Fille de Pierre (dia 19) con rma 

uma operação de resgate no seu tra-

balho: a inocência como caminho? 

Ele revela que tem estado interes-

Cristèle caça fantasmas, Gabriel foi 
ao Louvre e So a é uma revelação
Três realizadores portugueses levam  
a Cannes as suas curtas-metragens.  
Uma presença que se vem tornando 
regra. As curtas, diz quem sabe, permitem 
que os festivais corram mais riscos

Festival de Cannes
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tal como a personagem, passa a vida 

em bibliotecas a ler em braille. É aí 

que tem os amigos imaginários.  

Duarte “detesta biogra as”. De 

modo que quando Cristèle o encon-

trou, numa associação para invisuais 

onde procurava actores para uma 

futura longa-metragem, a proposta 

de o documentar num retrato (forma 

de testar o seu comportamento a 

pensar na tal longa) foi-lhe devolvida 

com um desa o de liberdade. “O 

Duarte dá vontade de imaginar”, diz 

Cristèle. Que, então, se pôs também 

a falar de si própria, regressando na 

memória e imaginação a Cabo Verde 

e Angola, onde lmou os seus primei-

ros documentários, Som & Morabeza 

e Born in Luanda. Invisível Herói, pro-

dução franco-portuguesa da Fluxus 

Films e da Midas Filmes, começou, 

então, por ser um teste a Duarte e um 

retrato de Duarte, acabando por ser 

também o lugar onde os dois se 

encontraram, realizadora e actor. 

Falando politicamente, sem ser lme 

social, “daqueles que a Lisboa turís-

tica não vê”. Leandro, o cabo-verdia-

no invisível, é tanto o amigo imaginá-

rio de Duarte como de Cristèle. 

Não é um lme que vá de um sítio 

a outro, documentário e cção, rea-
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Invisível Herói é também um 
encontro entre um actor e uma 
realizadora, Les Extraordinaires 
Mésaventures... uma 
possibilidade de revolta com o 
Museu do Louvre em fundo e Dia 
de Festa é um filme em que se 
mostra como a realidade pode 
ser impermeável à felicidade 

sado no family entertainment, a ler 

contos infantis — Grimm, Perrault, 

Hans Christian Andersen —, a ver ET, 

e lmes da Pixar e da Disney. Les 

Extraordinaires Mésaventures de la 

Jeune Fille de Pierre também é uma 

animação, de facto. Concede que tal-

vez tenha dado uma volta de 180º, o 

seu cinema. Enumera: ultrapassado 

o lado conceptual, o “modelo bres-

soniano”, o propósito “monótono” 

dos actores, está agora noutro 

momento, de voz e de expressão. 

Sendo que, isso dizemos nós, os géne-

ros nos últimos lmes de Abrantes 

são resultado de uma invasion of the 

bodysnatchers: uma estranheza que 

se faz passar por forma familiar. 

“A inocência tem esta atracção 

para mim: é uma porta aberta e uma 

possibilidade de discurso. Porque os 

discursos estão hoje demasiado 

fechados, são claustrofóbicos.” À 

esquerda e à direita, os populismos à 

espreita: Trump, Marine Le Pen... 

Contextualizando: Gabriel come-

çou a lmar no Louvre (foi “fácil”, o 

museu apoia o cinema dentro das 

suas paredes, explica, mas foi caro, 

não pelos fees, mas porque era pre-

ciso pagar segurança; havendo “polí-

tica” e “Estado” em Les Extraordinai-

res Mésaventures... o Louvre cedeu o 

espaço mas não ajudou com dinhei-

ro); enquanto isso, lá fora, explodia 

o movimento dos gilets jaunes. Isto 

quer dizer que o realizador sentia a 

e se aperta, com o formato 4.3 e o 

grão dos 16mm. A determinação de 

(jovem) cineasta é notável. 

“Pensei que o formato era neces-

sário para enclausurar a Mena”, a 

personagem do lme, “para a isolar 

das outras personagens. E sobre l-

mar em película... não acho que seja 

importante em geral, mas, pela liga-

ção à realidade que estabelece, traz 

uma qualidade ao lme que o bene-

cia em relação ao digital”. 

O argumento não é de So a, é de 

Tiago Bastos Capitão, mas a realiza-

dora encontrou ressonâncias pes-

soais na personagem de mãe solteira 

e lha única, Mena, na insatisfação, 

na paz que se ausentou. No facto de 

cada gesto, no dia de aniversário da 

lha, ser impermeável à felicidade. A 

não-esperança pareceu-lhe uma ver-

dade do argumento. Apoderou-se 

dele. “Mena pareceu-me uma pessoa 

que fazia o que conseguia fazer, o que 

é certo. Isso interessava-me. Mesmo 

sendo uma curta, pareceu-me que o 

argumento tinha complexidade.” 

Imaginou os espaços e, através de 

Filipa Reis e João Miller Guerra, os 

seus produtores, encontrou o que 

imaginara em Setúbal. 

Se não bastasse a determinação de 

quem lma, So a, e a rugosidade de 

quem é lmado, Rita Martins (“Vi três 

ou quatro pessoas no casting, mas a 

Rita tinha um desfasamento e uma 

honestidade que geralmente não se 

encontram”), Dia de Festa desenha 

ainda um belo movimento sobre o 

legado. Coisa do último plano. E tal 

como Mena está inscrita na lha 

(“Repetiremos tudo aquilo que nos 

aconteceu em criança”, diz a realiza-

dora), também o lme é o que nos 

aconteceu. Fica connosco. 

O cinema “não foi um click”. Foi 

aos 18, 19 anos que So a percebeu 

que “havia um autor por trás dos l-

mes”. Foi entre essa idade e os 25 que 

viu os lmes de que se lembra, aque-

les de que se sente próxima (o cinema 

de Kelly Reichard, nomeia) e aqueles 

de que, gostando, se sente “comple-

tamente distanciada” (tudo o que 

tenha que ver com o épico). Mas, sim, 

Wendy e Lucy (2008) e outros lmes 

de cineastas mulheres mostraram-lhe 

que “era possível”. “Não sei se há um 

olhar diferente, um olhar feminino. 

Sei que há uma identi cação maior 

da minha parte com lmes realizados 

por mulheres.”

vasco.camara@publico.pt

indignação, a insatisfação da classe 

média, e o lme acabou por anteci-

par isso, sim. O que talvez não seja 

propriamente milagroso, mas a coin-

cidência de as revoltas no ecrã já se 

vestirem de amarelo não deixa de 

ser espantosa. Temos, então, uma 

menina escultura a presenciar a 

entrada da turbulência no museu, 

na gura de um guia activista, e que, 

instigada pela Vitória de Samotrácia, 

desce do seu pedestal e espreita a 

vida. O que está reservado à curiosi-

dade da arte? 

Gabriel lembra o seu percurso, 

uma forma de responder a esta per-

gunta: começou no mundo das artes, 

mas divergiu para o cinema. Recorda 

que, quando tinha 19, 20 anos, cou 

impressionado pelas aulas de J. 

Hoberman (crítico no Village Voice) 

sobre o cinema como arte popular. 

“O que me interessou ideológica e 

economicamente no cinema foi o 

facto de ser uma forma cultural que 

consegue ter um m político.” Hoje, 

Hollywood “é uma monocultura de 

super-heróis, tornou-se um único 

lme”. Gabriel serve-se, então, da 

inocência e da intuição para escapar 

ao circuito monofásico. Esta escultu-

ra vai deixar as manifestações de 

Paris. Vai partir para Nova Iorque. 

So a, fora de tudo 
So a Bost, 32 anos: “Senti-me sempre 

fora de tudo.” Nasceu em Lausanne, 

na Suíça, licenciou-se em Ciências da 

Comunicação em Lisboa, concluiu 

mestrado em Cinema na London 

Film School. Swallows (2015), lme de 

escola, dizia algo através da persona-

gem feminina, das ansiedades de 

So a nesses três, quatro anos passa-

dos em Londres: a cidade como “pro-

messa de sucesso, de trabalho” que 

se concretizava em paisagens eféme-

ras; “a sensação de não pertencer ali, 

mas também de não pertencer a Por-

tugal”. Nunca tinha vivido fora, tam-

bém tinha “um namorado cá, mas 

não sabia se ia voltar”. Swallows ser-

viu “para exorcizar”. A claustrofobia 

de um apartamento partilhado era 

rompida a espaços, como respiração. 

Agora vê-se Dia de Festa (dia 21) sem 

se escapar à ansiedade. “Não 

consigo responder, é uma coisa 

que vem de mim.” Não tinha 

sido uma pergunta, mas a cons-

tatação de que algo se prolonga 

A inocência tem 
esta atracção para 
mim: é uma porta 
aberta e uma 
possibilidade de 
discurso. Porque 
os discursos estão 
hoje demasiado 
fechados, são 
claustrofóbicos  
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