
10 retratos
para este Doe

É possível (ainda?) olhar para

David Bowie a partir de um lugar de

descoberta? Sim, um documentário

no DocLisboa, [ftomme cent visages

ou fe fanfôme ilHérouville, não é

apenas mais um documentário sobre

David Bowie. Encontra um sopro

romanesco para reinventar a história

de um fantasma, de um tipo que se

calbar nunca existiu: os estúdios de

Strawberry, no castelo de Hérouville, às

portas de Paris, onde esse tipo gravou

PinuQS e Lovi. É com esta possibilidade

revigorante que escolbemos mais

retratos que se espalham por este

festival de documentário que decorre

em Lisboa. De Robert Mappletborpe

a Rocco Siffredi e Sidney Lumet,

passando por Muhammad Ali, Manoel

de Oliveira, António de Macedo,

Querubim Lapa, Cruzeiro Seixas e

Brunbilde Pomsel, o retratado é um

desafio para o documento.

Um documentário, um livro, uma caixa de
discos, as três últimas canções gravadas,
uma exposição ou um leilão.

Vítor Be Ia n cia no

Um

fantasma. Simultanea-
mente omnipresente e in-
visível. É assim que David
Bowie é descrito nas se-

quências iniciais de Bowie,
Man With a Hundred Faces

or ThePhantom of Hérouville (2015),
o documentário de Gaétan Chataig-
ner e Christophe Conte que é exibi-
do no DocLisboa. Foi filmado antes
da sua morte, a 11 de Janeiro, aos 69
anos, mas isso em nada altera a visão
sobre o mesmo. O mistério - com su-

gestões de que a morte terá sido co-
mo a vida, cuidadosamente adminis-
trada - e a sua presença só se inten-
sificaram, com as mais diversas
iniciativas editoriais a sucederem-se.
Esta sexta-feira, 21, é publicado La-
zarus, com versões de temas dele
interpretados pelo elenco e banda
da produção original do espectáculo
que estreou o em Nova lorque, indo

agora para Londres, onde iniciará
uma temporada na terça-feira. Mas



o mais relevante é que o lançamento
inclui as suas últimas três gravações
de estúdio, registadas ao mesmo
tempo que Blackstar (2016). Há se-

manas foi lançado Who Can IBeNow?
(1974-1976), caixa com doze CDs que
inclui o álbum inédito de 1974, The
Gouster, agora editado pela primeira
vez completo. Também agora é pu-
blicado em Portugal o livro Sobre Bo-
wie de Rob Sheffield, ao mesmo tem-

po que a exposição David Bowie Is,
produção do museu Victoria and Al-
bert de Londres, continua o périplo
mundial, encontrando-se em Bolonha
antes de rumar a Tóquio e, na Prima-
vera de 2017, Barcelona. Finalmente,
a 10 e 11 de Novembro, 400 obras da

colecção de arte de Bowie vão ser lei-
loadas pela Sotheby's de Londres.
Bowie übíquo? Sim. Em nenhum lado
e em todo o lado, diz alguém em Bo-

wie, Man With a Hundred Faces or The
Phantom ofHérouville. Na nossa me-
mória colectiva.
Coleccionador de ideias
As suas personagens não deixam de
assombrar o trabalho de outros, fas-
cinando gerações. E para seguir o
rasto de um fantasma o melhor é co-

meçar por um lugar que ele assom-
brara: os estúdios do Castelo de Hé-
rouville, noroeste de Paris, onde
também os Pink Floyd, Elton John,
T. Rex, MCS, Grateful Dead ou Zeca
Afonso - o álbum Cantigas do Maio
de 1971 - gravaram. 0 desafio dos re-
alizadores foi esse: tentar decifrar
Bowie, explorando o mito e a sua in-
fluência transversal, a partir de Hé-
rouville, espaço extravagante mas
secreto, rico em histórias estranhas
mas acolhedor, o ideal para ali Bowie
ter permanecido em duas alturas di-
ferentes - em 1973 aquando das gra-
vações de Pm Ups e em 1976 quando
produziu Theldiot de Iggy Pop e pre-
parou Low, o primeiro disco da cha-
mada trilogia de Berlim.

Há imagens de arquivos, excertos
de actuações ao vivo, reconstituições
e testemunhos de colaboradores (co-
mo os engenheiros de som Laurent
Thibault e Dominique Blanc-Fran-
cart), de cantores (Gonzales ou Lou
Doillon), de criadores de moda e de
conceitos como Jean-Charles de Cas-

telbajac ou do encenador e realiza-
dor Renaud Cojo. "Tinha um olhar
bizarro, marciano, como se não fos-

se humano", diz Dominique Blanc-

Francart, antes do documentário
voltar ao início do seu percurso para
nos mostrar aquilo que hoje parece
evidente: em todos os momentos
Bowie foi personagem. ?

Dir-se-ia ter encenado de forma
magistral, através da obra, a sua vi-
da e morte. Curiosamente, quando
foi actor, no teatro e no cinema, não

pareceu recolher tanto consenso,
em filmes como Absolutamente Prin-
cipiantes, Fome de Viver, Feliz Natal
Mr. Lawrence ou Basquiat. Talvez
porque se posicionasse melhor en-
tre paradoxos. Quando cresceu pa-
ra o rock este regia-se pelas regras
da autenticidade, mas ele resolveu
enveredar pela teatralização, pelas
máscaras, pela composição, criando

personagens como Major Tom, Zi-

ggy Stardust, Alladin Sane, Hallowe-
en Jack ou Thin White Duke. Essa

aparente contradição foi a forma
que encontrou para não se escon-
der, revelando-se complexo e total.
Desde cedo que percebeu que o rock
do futuro seria uma combinação de

princípios teatrais, visuais, musicais
e de comunicação, dirá Jean-Charles
de Castelbajac, que o compara a Da
Vinci, pelo talento multifacetado. O

próprio Bowie dirá que é um colec-
cionador de ideias e de personalida-
des. Alguém que se apropria de forma
sofisticada e crítica de concepções,

0 homem dos mil

rostos ausentou-se,
mas nunca

pareceu estar tão

presente, é

impossível pensar
o nosso tempo
semeie
no sentido de lhes acrescentar cama-
das, como sugere Gonzales que, nu-
ma das sequências mais eloquentes,

compara ao piano My way de Sinatra
com Life on Mars de Bowie, como se

a segunda fosse a versão revigorante
da primeira. Essa ligação foi assumida

pelo próprio Bowie - recorde-se que
Sinatra, em 1968, pediu a vários com-

positores, entre eles Bowie, que adap-
tassem a letra de Comme dhabitude

para inglês, acabando por escolher a

adaptação assinada por Paul Anka.
Não é fácil dizer categoricamente

se era ele que se adaptava aos acon-
tecimentos culturais mais efervescen-

tes, ou se contribuía para a sua emer-
gência. Provavelmente ambas. Uma
coisa é certa: não deixava nada ao
acaso. A cada novo disco mudava,
absorvendo ou impulsionando ten-
dências. Gostava de compreender a
realidade à volta, sendo capaz de de-
senvolver qualquer coisa de novo a

partir do caos de referências, fossem
elas da arte, dos livros, da filosofia,
dos filmes, do teatro, da moda ou de

simples conversas. Talvez por isso
não tenha tido um relacionamento
fácil com quem actuava de forma al-

go semelhante como Andy Warhol.
Respeitavam-se (Bowie chegou a fa-
zer de Warhol em Basquiat) mas não
morriam de amores, apesar de par-
tilharem o fascínio pelo conceito de
celebridade, como algumas canções
(Starman, Star, Stars are out tonight)
ou as palavras de Heroes ("We can be

heroes/Justfor one day") manifesta-
ram.

O documentário foca essencial-
mente os anos 1970, os mais eferves-

centes, lançando álbuns, persona-
gens, ao mesmo tempo que produzia
(Lou Reed, Stooges, Iggy Pop), a sin-

gularidade e a provocação sempre a

par. É dessa década The Gouster, gra-
vado em Filadélfia em 1974, integran-
do a caixa antológica que se reporta
à sua fase americana, quando ali
compôs canções impregnadas de
soul e funk. É um pré-Young Ameri-
cans (1975), com algumas das canções
compostas para o disco sonhado a
serem integradas nesse e em álbuns

posteriores. A sua segunda passa-
gem pelo Castelo de Hérouville, em
1976, foi mais pesada, numa atmos-
fera marcada pelas drogas, paranóia
e a procura de novas linguagens ar-
tísticas, ao lado de Brian Eno, Tony



Visconti e Iggy Pop. A Alemanha das

vanguardas, a experimentação, a

tecnologia e a música dos Kraftwerk
ou Canja eram as obsessões a ins-

pirar Low (1977), Heroes (1977) e Lod-

ger (1979). Os anos 1980, em plena
era MTV, foram de sucesso comer-
cial. Os anos 1990 de instabilidade
criativa. Os anos 2000 de reconquis-
ta e de início da paragem de 10 anos,
interrompida em 2013 com TheNext

Day, a que se seguiria o magnífico
Blackstar, editado dias antes da
morte. Talvez tenha sido esse a úl-
tima personagem: David Bowie, o
mestre absoluto da comunicação.

Depois de décadas de sobreexpo-
sição, uma das celebridades mais
comentadas das últimas décadas es-

colheu retirar-se, lançando dois ál-
buns sem aparecer em público para
a promoção. O homem dos mil rostos

ausentou-se, mas nunca pareceu es-

tar tão presente, é impossível pensar
o nosso tempo sem ele. A sua obra é

como um fenómeno social total onde
todos se podem reconhecer. Mas
mantém-se um enigma. Como nos
dizia o seu biógrafo, o inglês Paul
Trynka, em 2013:"é uma celebrida-
de atípica, alguém ambíguo que se

expôs muito, mas que manteve uma
certa distância, um mistério, uma
mística, que leva as pessoas a dese-

jarem querer saber mais, ouvir mais,
estar mais próximas."

E agora aí está Lazarus, que inclui
versões dos temas de Bowie recria-

dos pelo elenco do musical, mas a
curiosidade reside na inclusão das
três últimas gravações de estúdio.
Foram registadas ao mesmo tempo
que Blackstar e isso vislumbra-se na
sonoridade ousada, na mantra pe-
sarosa e hipnótica que cobre No
plan, na obsessão fusionista de rock
e jazz de Killinga little time, enquan-
to When i metyou adopta um registo
mais lúdico e próximo das conven-
ções pop, mas sem que a voz de Bo-
wie perca o charme da eternidade.
Ao longo dos anos David Jones foi
matando todas as personagens. Em
Janeiro morreu David Jones, mas
Bowie, a síntese total de todas essas

personagens, continua mais presen-
te do que nunca.

Transformando a solidão
numa obra de arte
Uma carta de amor em que Rob Sheffield,

da Rolling Stone, explica como Bowie

ofereceu um lugar no mundo a toda uma

multidão de solitários. Por Mário Lopes

Sobre Bowie
Rob Sheffield

Vogais

Não

é uma biografia, apesar de toda a carreira
ser nele abordada em ordem cronológica, e não
é um ensaio, apesar da reflexão sobre o que foi
e o que significou David Bowie durante a sua

passagem pelo planeta. Foi escrito em dois

meses, na ressaca da morte chegada a 10 de

Janeiro, dois dias depois da edição do álbum Black Star.
Não é um aturado trabalho de investigação, apesar de
nos contar pormenores pouco explorados, como o facto
de o autor de Ziggy Stardust ter feito a primeira tatuagem
homem já feito, homenageando o seu amor pela mulher,
Iman, com um golfinho na barriga da perna. Sobre Bowie
mistura tudo isso, sendo uma carta de amor de um fã

que passa dias a ouvir colectâneas de Bowie em cassete,

que corre para ver bandas tributo em bares e que lhe
canta os êxitos e os lados B em noites de karaoke.

0 centro do livro, obra de Rob Sheffield, crítico e

editor da Rolling Stone, agora editada em Portugal, está

numa citação que encontramos quando a viagem vai
ainda a início, proferido pelo Bowie glam que
transformou o cenário musical, e para além dele,
primeiro em Inglaterra, com estrondo, depois no resto
da Europa, por fim, nos EUA e no resto do mundo.



Bowie falava sobre os seus jovens fãs, a "única
verdadeira ligação humana que tinha", como dito por
Sheffield em entrevista ao site Pitchfork. "Estão a

descobrir coisas que talvez nada tenham a ver comigo,
mas com a ideia de encontrarem outra personagem
dentro de si mesmos", lemos em Sobre Bowie. "Isto é, se

eu for o responsável por as pessoas terem encontrado
mais personagens em si mesmas do que pensavam ter,
então fico satisfeito, porque é algo que me diz muito. Que
uma pessoa não é apenas aquilo que foi condicionada a

pensar que é. Há muitas facetas da nossa personalidade
que temos dificuldade em encontrar".

Sobre Bowie, então. O livro de um americano,
juventude vivida nos anos 80, que viu o cantor
transformar-lhe a vida ao mostrar-lhe como encontrar o

seu lugar no mundo. O que sobressai na escrita de
Sheffield é a forma como Bowie, aquele que transformou
"a solidão numa obra de arte", passou uma carreira a
tentar aproximar todas essas multidões de solitários a

que também ele pertencia. Sheffield esmiuça as letras e
as entrevistas, a pose em palco e o impacto que
testemunhou nele mesmo e nos que o rodeavam à

medida que Bowie se transformava de "primeira estrela

do rock dos anos 1970 - aquele que mandou parar a festa
dos anos 1960 e declarou que a década tinha acabado",
em amante ardente da América e da soul, em cocaínado
dado à polémica, em explorador intimista, em estrela

pop da era MTV, em clássico irrequieto, em recluso com
total domínio do seu legado. Quando aborda O Homem

que Caiu na Terra, de Nicholas Roeg, defende que Bowie
não teve carreira cinematográfica porque "as estrelas
rock são mais cool do que os actores, e não o tipo de cool

que Bowie conseguisse moderar ou desligar se quisesse".
Conclui: "E é por isso que ninguém conseguiu fazer um
filme sobre Bowie, porque nenhum actor pôde contê-
lo - nem mesmo Bowie, o actor".

Certo dia no início de 2004, uma amiga de
Sheffield, vê-se por acaso a partilhar um táxi em
Nova lorque com David Bowie. Ela não o quer
chatear com perguntas de fã e, portanto, passa o

tempo da viagem a falar da sua própria vida. David
Bowie ouve-a e dã-lhe alguns conselhos. Despedem-
se. As últimas palavras são de Bowie. "Agora, quando
fores contar isto aos teus amigos não te esqueças de
lhes dizer que eu tinha uns sapatos fabulosos".

Nos Interstícios da
Realidade ou o Cinema
de António de Macedo
JOÃO MONTEIRO
Sessão de Encerramento
29 de Out, 21 h, Cuturgest - Grande
Auditório

Â
discussão sobre o cinema

português (mais
precisamente sobre

subsidiação e quem a

merece receber) eterniza-
se na divisão entre

"cineastas comerciais" e "autores".
Normalmente lançam-se acusações
e argumentos vagos de um lado ao

outro, raramente se concretiza. Nos
Interstícios da Realidade apresenta
António de Macedo como vítima
dessa "guerra". Cineasta ligado ao

fantástico, à ficção científica e ao

esoterismo, era mal visto por alguns
dos seus pares, os realizadores com

quem formou a geração do Cinema
Novo, sendo alvo de um
menosprezo declarado, mal-grado
os sucessos de público. Depois de
três décadas em que filmou mais de

dez longas, deixaria de obter
financiamento no princípio da
década de 90, quando tinha pouco
mais de 60 anos. Nunca mais fez
um filme. João Monteiro convoca
inúmeras personalidades:
realizadores (Fonseca e Costa,
Fernando Lopes, João Salaviza),
produtores (Cunha Telles, Henrique
Espírito Santo), historiadores

(Leonor Areal, Matos-Cruz), críticos
(Leitão Ramos, Lauro António) e
actores (Guida Maria, Sinde Filipe).
Destes testemunhos (em modo
cabeças-falantes), vai surgindo a

ideia de uma conspiração com vista
a não só impedir Macedo de voltar a
filmar como a eliminá-lo da história
do cinema (Susana Sousa Dias, sua

filha, comenta o progressivo
esquecimento de Domingo à Tarde

quando se fala das obras
fundadoras do Cinema Novo).
Mesmo os presumíveis culpados
deste apagamento são chamados a

depor: António-Pedro Vasconcelos
confessa-se arrependido pela crítica
feroz a A Promessa, Seixas Santos



ri-se deste acto de contrição. O

próprio António de Macedo tem
uma palavra a dizer, tanto sobre a

sua sorte como a sua obra,
que é analisada filme a filme
(lembra o recente De Palma,
que também dava pouco
destaque à vida pessoal do
retratado). João Lameira

Como se não existisse nada
SIBILA LIND
Heart Beat, 23 Out, 17h45,

Culturgest - Pequeno Auditório

Quase

cinco meses depois
do seu desaparecimento,
Querubim Lapa é o sujeito
de um documentário que
privilegia o sentimento
amoroso que o uniu a

Susana Barros, sua aluna,
companheira e segunda mulher. É

um retrato afectuoso, realizado a
distância justa, da relação entre
ambos, homem e mulher com
idades distintas (quando se

conheceram, o ceramista tinha 53

anos, e a aluna, 17). À realizadora
não interessaram as polémicas, a

reacção da família ou da

sociedade, a turbulência das

paixões imprevistas. O seu olhar
envolve apenas os últimos
momentos do casal, com os seus
rituais e gestos. Vemo-los a
almoçar, a pintar na oficina. As
memórias são evocadas ao serviço
da recordação dos primeiros
encontros, da posterior separação
e da reunião ao fim de 20 anos de
silêncio. Sempre com as pinturas,
os retratos, as cerâmicas, qual
coro mudo a velar pela história
dos dois. Porque foi numa aula

que Querubim se enamorou pelo
rosto, pelo corpo, pelo cabelo de
Susana. Daí o título, Como se não
existisse nada. É como se uma força
intangível os juntasse sobre o

tempo e o espaço, afastando tudo

para longe, tudo menos essa
teimosa morte. Ao deixar do
mundo dos homens, Querubim
deixará também Susana. O cuidado
ansioso da mulher aumentam à
medida que o filme avança para o

fim, em contraste com a

serenidade do artista que pinta
mais um retrato da amada: quer
garantir a imortalidade merecida
ao olhar que os juntou. Querubim
sabe que esse cuidado deve ser
mantido até ao último momento,
para que não se esqueçam, para
que a memória não se perca. J.M.

Cruzeiro Seixas
- As Cartas do Rei Artur
CLÁUDIA RITA OLIVEIRA

Competição Portuguesa
23 Out, 18h45, São Jorge - Sala

Manoel de Oiveira; 24 Out, 15h30,
Culturgest, Pequeno Auditório

Eo

retrato de uma tristeza
lúcida aquele que se
desenha em Cruzeiro Seixas
-As Cartas do Rei Artur, de
Cláudia Rita Oliveira. Nas

palavras, no silêncio, no
olhar do surrealista que fará 95
anos em Dezembro, sente-se o

peso da dúvida, a resignação
irónica de quem preferiu a
sociedade à rebeldia romântica do
artista. Quando as pinturas
aparecem, é numa constelação de

cartas, fotos, filmes de arquivo,
pequenas histórias e episódios.
Cruzeiro fala de si, recordando.
Revela que um dia não tocou à

campainha de Giorgio de Chirico
em Roma, conta, sem orgulho, que
recusou juntar-se às milícias de
colonos em Angola, no início dos

anos 70 (é um homem delicado

que abomina a violência), não
cessa de recordar até à mágoa e ao
arrependimento. Mário Cesariny,
amigo, companheiro, amante é o
homem que lhe desperta esses

sentimentos menos agradáveis:
primeiro, figura iluminadora,
generosa, depois, personalidade
genial, excessiva. A sua luz projecta
uma sombra de que Seixas se

afastará. Abandona a boémia
lisboeta e viaja para África (a sua

paixão), onde se estabelecerá,
decisão em harmonia com um
temperamento: diante do mar,
dirá, com humor, que apesar de ter
perdido várias vezes o pé,



nunca aprendeu a nadar. Não é

daquilo que fez ou não como
pintor de que se arrepende, mas
do orgulho e do temor que o
imobilizaram em certos
momentos: "Fiquei de molho",
desabafa. E é então que o seu rosto

parece trair o medo da solidão, o
receio de ser votado (com a obra)
ao esquecimento. J.M.

Manoel de Oliveira:
50 Anos de Carreira
DE AUGUSTO M. SEABRA
E JOSÉ NASCIMENTO
RÍSCOS 24 Out, 19h, Culturgest
- Grande Auditório

Em

1981 passavam 50 anos da
estreia de Douro, Faina
Fluvial e a efeméride
justificou este filme feito para
RTP. Augusto M. Seabra,
crítico, e José Nascimento,

realizador, chamaram a si a autoria
de um dos primeiros objectos
concebidos em torno do cinema de
Oliveira. Que vivia um momento
alto em termos de reconhecimento
nacional e internacional. Amor de

Perdição, em 1978, fora tão polémico
em Portugal como aclamado no

estrangeiro, e marcou o início da

atenção da crítica internacional ao
trabalho do realizador; Francisca,
estreado em 1981, seria um
inopinado sucesso em Portugal. Era
também por esta altura que Oliveira,
73 anos, preparava o seu filme

póstumo, Visita ou Memórias e

Confissões, que só seria divulgado
mais de três décadas depois. É

claro que ninguém previa a

longevidade de Oliveira, muito
menos o facto de em 1981 a maior

parte da sua obra estar ainda por
fazer (só a partir desta altura é que
entrou naquele inacreditável ritmo
das últimas décadas). Mas nem isso

obsta à validade deste filme. Vive
de documentos preciosos, os

depoimentos de colaboradores (da
cúmplice Agustina à actriz Lia

Gama, passando pelo operador
Manuel Costa e Silva) e os

depoimentos de observadores
atentos (Alberto Seixas Santos,
Henrique Alves Costa, Bénard da

Costa). E do próprio, no máximo
da sua energia mordaz, quer no

que diz sobre os tempos passados,

quer no que comenta sobre os

aspectos mais essenciais do seu
cinema. Acaba a repetir um dos

seus credos - "o cinema não existe,
só existe o teatro", e o teatro é tudo
o que o cinema pode filmar. Luís
Miguel Oliveira

By Sidney Lumet

NANCY BUIRSKY

Heart Beat 22 Out, 16M5,

Culturgest - Grande Auditório,-

-30 Out, 18h45, Culturgest - Pequeno
Auditório

Sidney

Lumet diz, às tantas,
que uma cara não é mais
interessante se tiver uma
montanha em fundo em
vez de uma parede - não é

homem para westerns,

precisa do espaço finito da cidade,
Nova lorque. A cara é que importa,
sublinha, uma montanha não
muda. Vejamos: Henry Fonda em 12

Homens em Fúria (1957), Al Pacino,
na sua finest hour, em Serpico (1973)
e em Um Dia de Cão (1975), Peter
Finch "mad as hell" em Network
(1976), Paul Newman, suplicante,
em O Veredicto (1982) - e By Sidney
Lumet, o documentário que revela

agora uma entrevista de 2008, três

anos antes da morte do cineasta, é

um pacto com as paisagens de um
rosto. Ele conta a sua história, que é

uma parte do cinema americano,
rindo-se da fixação de narrativas de
realizadores visionários, atribuindo

responsabilidades à "sorte". Por

exemplo, a passagem da TV - onde

começou a filmar depois de ter
começado como child actor - para o

grande ecrã, aconteceu porque
conhecia alguém que conhecia

alguém próximo de Fonda, actor e
produtor em 12 Homens em Fúria. O

filme, em que um júri muda o seu

"veredicto", em relação a um jovem
acusado de esfaquear o pai, de

"guilty" para "notguilty" por causa
das dúvidas de um deles ( "there"s

always 0ne"...), pode, diz Lumet, ter
ajudado a mudar o sistema judicial
num país como a Grã-Bretanha. Mas
a sentença moral, sublinha, não é o

que o motiva. Este pudor pode ser a

impressão digital de um homem
forjado pela Depressão e que
atravessou várias vidas. Mas a moral
emerge. É busca de salvação. A
turbulência humana de 12Angry
Men, a solidão de cada rosto, a

importância de um só rosto ("there's

always one", e é Fonda), tiveram
ardentes encarnações ao longo de
cinco décadas. Entre as primeiras e

as últimas imagens de By Lumet,



entre 12 Homens em Fúria e O

Veredicto, distam 25 anos. Manteve-
se a solidão, exponenciou-se o
fervor (e o susto) quase religioso do

desejo de justiça. Vasco Câmara

Rocco
THIERRY DEMAIZIÈRE
EALBANTEURIAL
Heart Beat 27 Out, 2ih3o,
Culturgest - Grande Auditório,-
-29 Out, 22h, São Jorge - Sala Manoel
de Oliveira

Chegou

a hora, para o Dirty
Harry do pomo que é

Rocco Siffredi, da

flagelação. Como uma
personagem de Eastwood,
como um dinossauro de

violência irreprimível, há um
deleite em ser "crucificado" -
podemos tirar as aspas, porque no
seu pomo de despedida, Rocco

carrega a cruz e permite que elas
lhe façam o que ele lhes andou a
fazer ("Ican be nasty"). Inusitado
documento sobre os bastidores do

pomo: espreitamos o sexo no

trabalho (os gestos tornam-se
banais, mas podemos ser

surpreendidos pela violência), só

que o "drama" é desviado para a

construção de Rocco Tano. Que um
dia se espantou com a fúria entre as

pernas e, com a cumplicidade da
mãe que lhe sorriu na primeira
masturbação, decidiu que o sexo
iria salvá-lo da pobreza.
Mergulhou-o na violência - ou a
profissão terá legitimado essa

dependência. Há um desejo de

normalização nos 52 anos de Rocco

(mulher, filhos), mas "qualquer
coisa de pecaminoso" explode no
corpo. Há uma teia de afectos - o

primo valia todo um filme: tentou o

pomo com os "argumentos" de

Rocco, mas não concretizando na
"acção!", passou para trás da
câmara... - a que BoogieNights (Paul
Thomas Anderson, 1997) chamaria
um figo. V.C.



A transformação do artista marginal
em empreendedor impiedoso,
José Mar me leira

Como

o senador conserva-
dor Jesse Helms, o filme de
Fenton Bailey e Randy Bar-
bato quer que vejamos a
obra de Robert Mapple-
thorpe. Não apenas três ou

quatro fotografias de pénis. Quer
mostrar-nos tudo: auto-retratos, nus
masculinos, representações de actos

sexuais, flores, retratos de amigos,
celebridades. Ligando entre si os

depoimentos dos entrevistados, es-

sas imagens traçam uma linha cro-
nológica, do aparecimento ao desa-

parecimento do artista. Não é pos-
sível falar delas fora da biografia,
mesmo quando a transcendem.

Mapplethorpe: Lookatthe Pictures

desperta com a curiosidade e o as-
sombro de curadores que consultam

fotografias nos arquivos do Instituto

Getty, em Los Angeles. Parecem re-
abrir a arca de um tesouro, libertan-
do, diante dos olhares dos especta-
dores, a beleza e o sexo, a violência
e o choque. Gesto que se vai esgo-
tando, diluindo-se nas recordações
mundanas dos amantes de Mapple-
thorpe, nos relatos dos seus encon-
tros sexuais, na superficialidade de
certas observações (a estafada men-
ção à inveja do pénis negro, a pro-
pósito dos modelos afro-america-
nos, ou a surpreendente ideia de

que a fotografia foi elevada a arte
com Mapplethorpe!). A responsabi-
lidade pode ser atribuída aos doeu-



Cada relação,
cada encontro
ou acto sexual
alimentava
a sua produção
(esbatendo
as fronteira entre
a arte e a vida)
mentaristas, que não quiseram ou
não souberem polemizar. Abeiram-
se de perguntas incómodas, sem as

concretizar, evitam confrontar os
entrevistados com os seus silêncios
e suspiros. Por exemplo, a conquis-
ta da cena artística de Nova lorque
dos anos 70 pelos valores da Amé-
rica da Ronald Reagan (alguns dos

quais seriam abraçados por Mapple-
thorpe) não merece qualquer co-
mentário, como também não é ex-

plorada a insinuação de que o su-
cesso crítico das exposições
esmorecia quando as imagens se
afastavam do homoerotismo ou da

pornografia homossexual. Pode-se

argumentar que essas perguntas são

deixadas em aberto e que caberá ao

espectador responder-lhes. O certo

é que mal se escutam, submergidas
na profusão de lugares-comuns e em
revelações que satisfazem o mau
gosto da curiosidade. A análise crí-
tica de obra (difícil num documen-
tário, mas desejável) fica à superfície
das suas fotografias ou pendurada
nas frases fátuas de algumas perso-
nalidades (lamente-se, a propósito,
a ausência de Patti Smith).

De Robert Mapplethorpe só se ou-
ve uma voz, tranquila, quase mono-
córdica, reproduzida num gravador.
Artista que falava pouco sobre a sua
arte - mas cuja recepção vigiava de

perto, de modo obsessivo, por vezes

agressivo - resiste à luz de um retra-
to, que só se esboça graças à inter-
venção, nem sempre voluntária, de
terceiros. E o que nos dizem estes?

Que Robert Mapplethorpe se deixou
seduzir pela necessidade do reco-
nhecimento público, pelo sucesso,
pela fama, pelo dinheiro. Que des-
cobria em cada amante um meio

para o seu trabalho, um mero ma-
terial. 0 frequentador das orgias do
Mine Shaft (clube underground da
comunidade homossexual nova-
iorquina) era afinal o egoísta que
abraçava, sem pestanejar, a condi-

ção mainstream do artista empresá-
rio. Cada relação, cada encontro ou
acto sexual alimentava a sua produ-
ção (esbatendo as fronteira entre a
arte e a vida) num movimento aná-

logo ao do sucesso comercial e fi-
nanceiro: o da acumulação. Mesmo
depois de saber que estava grave-
mente doente, não descansou: de-

dicando-se, apenas, à sua arte ou
àqueles que a embelezavam e, num
ambiente de competição feroz, não
hesitou em excluir todo e qualquer
potencial concorrente, sacrificando

pelo caminho os sentimentos dos
outros (deixando-os desamparados).
A dada altura, um antigo crítico da

Village Voice não tem dúvidas em
caracterizar essa atitude egocêntri-
ca, alienada do mundo, como a que
melhor descreve um verdadeiro gé-
nio. Definição discutível e, lamen-
tavelmente, pouco discutida.

É nestes termos que Looking at
The Pictures revela um ângulo inte-
ressante, ou seja, enquanto objecto
que documenta a transformação do
artista marginal em empreendedor
impiedoso (de outro lado estava, é

bom não esquecer, Andy Warhol) e
a mercantilização intensa, impará-
vel, da arte em Nova lorque. Os so-
nhos dos anos 70 já estavam mortos
no célebre auto-retrato de Mapple-
thorpe, emagrecido enquanto segu-
ra uma bengala sobre a qual nos fixa
uma caveira. Imagem já muito dis-
tante daquela outra fotografia de
1975, em que estende um sorriso e
um braço sobre a tela branca.



The Greatest representa um tempo e
a forma como um homem invulgar se
moldou nele.
Mário Lopes

0
grupo de homens, brancos
e ricos, alinhados na rua
nocturna, apresenta-se. Um
a um, câmara em plano
aproximado no rosto. O

empresário detentor de
uma equipa desportiva, o latifundiá-
rio, o advogado que tem uns negócios
à parte e por aí fora. Os homens, ago-
ra instalados na sala de um deles,
queixam-se da "relativa ingratidão"
daquele que consideram o seu antigo
protegido, o miúdo que nunca teria
chegado a lado nenhum não fossem
eles e o dinheiro deles.

Um, Clay de apelido, conta a histó-
ria de como, no tempo da escravatu-
ra, era habitual os escravos, usurpa-
dos do seu nome de nascença, serem
baptizados com o nome de família do
seu senhor. "Isto já foi há muito tem-
po, mas os meus antepassados eram
provavelmente donos dos familiares
do Cassius". Parafraseando o novo
Nobel da Literatura, "somethingwas
happening there, butyou didrft know
whatitwas, didvou, mister Clav?" '.

Quando
Muhammad grita
lloatmea
imtterMstinglike
aUee"nãoestá
a falar apenas
do ringue

The Greatest, estreado em 1974, é

um documentário realizado pelo fo-

tógrafo americano William Klein.
Acompanha Muhammad Ali nos dois

combates que o tornaram The Grea-
test - ambos contra Sonny Liston,
ambos em 1964: no primeiro Sonny
era o campeão mundial de pesos-
pesados, no segundo era o antigo
campeão a tentar reconquistar o tí-
tulo -, e no mítico duelo com George
Foreman, em 1974 (aconteceu no en-
tão Zaire e chamaram-lhe Rumble in

thejungle). Com a vitória, Ali passou
de The Greatest a figura lendária. Tra-
ta-se, portanto, de um documentário
sobre o pugilista mais famoso de to-
dos os tempos? Sim: temos as ima-

gens dos treinos e dos corpos em
tensão e vemos o bailado dos despor-
tistas no ringue através da câmara de

Klein, com proximidade de cinema-

verité, mas capaz de revelar o sentido
de composição de que o dotou o seu
ofício de fotógrafo. E não: The Grea-

test é um documentário fascinante

por ser mais que o relato dos três

combates. É a história de um tempo
e de como um homem extraordinário
atravessou e combateu esse tempo.

Digamos que vê-lo e exibi-lo é a me-
lhor homenagem possível ao homem
falecido a 3 de Junho de 2016, aos 74

anos. Não lhe faria justiça o documen-
tário agora habitual, feito de cabeças
falantes debitando memórias ou aná-

lise, intercaladas com imagens de ar-

quivo. Conhecer Muhammad Ali é
vê-lo como o vemos aqui: fanfarrão e

desbocado, orgulhoso e com peito
cheio de coragem, activista em cada

gesto e cada palavra, atleta abençoa-
do com um dom aprimorado em ho-

ras e horas de treino.

Compreender Ali é ver o que era o
mundo e as pessoas que o rodeavam.
Klein filma-as demoradamente. Anó-
nimos debatendo as suas qualidades
e fragilidades nas ruas e nos cafés, pen-
sadores explicando porque é Muham-
mad Ali a personificação do verdadei-
ro Super Americano (e como isso é

perturbador para a América branca e

conservadora), Malcolm X a reflectir
sobre as mesmas questões, um cozi-
nheiro a mostrar à câmara com quan-
tos murros se faz um Muhammad Ali.



E, enquanto a óptima banda-sonora
dá jazz ao rock'n'roll, temos mais Ali
a disparar palavras em cascata como

rapper por vir, a improvisar poemas,
a fazer do humor uma questão muito
séria. Lá atrás, no início do documen-
tário de quase duas horas, continua

aquela frase: "Isto já foi há muito tem-

po, mas os meus antepassados eram
provavelmente donos dos familiares
do Cassius". Aqueles pobres homens
não tinham mesmo compreendido o

que estava a acontecer.
Inicialmente centrado nos dois

combates com Sonny Liston, que de-
ram ao já campeão olímpico o título
mundial de pesos-pesados, The Gre-

atest seria aumentado posteriormen-
te, e passaria do preto-e-branco à cor,

quando Klein decidiu acompanhar
em Kinshasa "o combate do século".
É com a vitória perante o favorito Ge-

orge Foreman que Muhammad Ali
completa em 1974 o ciclo mais deter-
minante da sua vida, aquele que lhe

garantiu lugar como uma das figuras
do século XX, muito para além do

desporto de que foi um praticante
genial. The Greatest mostra aquele
homem que se ergue, ruidosamente,
numa América em convulsão pela
guerra combatida no Vietname, em

que Ali recusará participar ("nunca
nenhum vietcong me chamou pre-
to"), e que convive com uma luta pe-
los direitos da população negra que
irá abalar a ordem estabelecida no
país. O documentário mostra-o a ele

para mostrar aquilo que está na raiz
da sua postura. A sua grande virtude
é mostrar o Ali por trás dos holofotes
e também aquele que navegava, qual
furacão aparentemente descontrola-
do mas no total domínio da situação,
no frenesim mediático que o rodeava
- a provocar os adversários, a receber
os Beatles no ringue, a explicar aos

jornalistas uma verdade básica, mas,
na boca de um negro, quase revolu-
cionária na América de então: "não
tenho que ser o que tu queres que eu

seja, quero ser o que eu quiser ser".
A grande virtude, corrijamos, é mos-
trar aquilo enquanto, ao mesmo tem-

po, Klein ouve os antigos patrocina-
dores de Ali, os sermões contra Ali
na Igreja Católica, após a sua con-
versão ao islamismo, ou os jovens
activistas negros que o encarnam
na sala de estudo. É fazer o mesmo
no Zaire, acompanhando o entusias-
mo com que seguia Ali uma nação
desejosa de futuro e que ganhara
recentemente a independência, ou
mostrando o ritual de poder que
acompanha o encontro, literalmen-
te para a fotografria, entre os dois

pugilistas e o ditador, então herói
da independência, Mobutu Sesc
Seko. Não vemos filmagens quer do

segundo combate com Liston, quer
do combate com Foreman, substitu-
ídas por uma hábil montagem de fo-
tos que dão conta da dinâmica dos
confrontos. Mas os combates são, afi-

nal, apenas uma componente daqui-
lo que The Greatest aborda. Quando
Muhammad Ali grita "float like abut-
terfly, stinglikeabee", não está a falar

apenas do que acontece no ringue.



Há
muitos documentários

sobre as vítimas do Nario-
nal-Socialismo. Muitos so-
bre os seus carrascos. Só os
chamados "seguidores"
(mitlãufer, em alemão) - os

que não foram formalmente acusa-
dos de crimes de guerra mas que
deles não podem ser isentados por
completo - parecem receber pouca
atenção. Christian Krõnes e os ou-
tros três realizadores de A German

A German Life traz-nos em discurso
directo uma mulher que esteve muito
perto do centro do poder nazi.
Lucinda Canelas

Life (Florian Weigensamer, Roland
Schrotthofer, Olaf S. Miiller) quise-
ram contrariar este "esquecimento"
e filmaram um longo depoimento
de uma secretária que trabalhou
para o ministro da Propaganda de
Hitler. Ninguém ainda vivo esteve
tão próximo de Joseph Goebbels co-
mo Brunhilde Pomsel, a mulher que
encontramos neste documentário
que a filma de perto, a preto e bran-
co, em toda a sua amargura e deter-
minação, em toda a sua lucidez.

Brunhilde Pomsel sabe o que es-

peram dela mas não cede. Querem
que se arrependa? Que finja sentir
remorsos? Que diga que tudo aquilo
era desagradável e penoso? Ela não
o fará. É uma mulher que não está

disposta a fazer concessões. Nem
mesmo aos 103 anos (hoje tem 105),
quando diz esperar que os seus dias
acabem depressa. 0 que viveu está
no passado, perturba-a, leva-a per-
guntar como foi possível, como pôde
um homem tão educado e elegante
enfeitiçar toda uma nação, fazê-la
acreditar que a "guerra total" e a vi-
tória alemã que se impunha como o
único desfecho possível justificavam
qualquer meio?

"Nunca ninguém acredita em nós.
Todos acham que sabíamos tudo.
Nós não sabíamos de nada", diz

"As pessoas que
hoje dizem que
teriam feito mais

por aqueles
pobres judeus
perseguidos...
Também elas não
teriam feito nada."
olhando a câmara, rosto muito en-
rugado mas longe de parecer a idade

que tem. Gesticula muito, pára de
falar por vezes como se estivesse a
recordar algo que não quer dar a ver
e esconde a cara nas mãos. "Naque-
le tempo não pensava nas coisas. Eu

simplesmente pertencia ali."



Pomsel começou a colaborar com
o regime como secretária da rádio
do Reich em 1933 e só nove anos mais
tarde foi transferida para o escritório
de Goebbels, onde ficou até descer
ao bunker de Hitler, até ao fim da

guerra. Chegara a rádio depois de
trabalhar para um nazi que estava a

escrever as suas memórias, isto

quando era ainda funcionária de Hu-

go Goldberg, um advogado judeu.
"Não trabalhei com Goebbels, tra-

balhei para ele", reforça. Tudo o que
fazia no seu escritório era escrever à

máquina, diz, embora admita mais
à frente que, a dada altura, tinha por
tarefa "maquilhar" os números das

baixas nas tropas do Eixo e exagerar
os que diziam respeito às mulheres
alemãs violadas pelo exército russo.
"Tornei-me algo frívola e superficial",
acrescenta, reconhecendo que gos-
tava do ambiente sofisticado do mi-
nistério e que sempre achou que
ministro e a sua mulher, Magda, eram
muito gentis.

Brunhilde Pomsel diz sem preocu-
pações que aplaudiu Hitler em Janei-
ro de 1933, quando chegou ao poder,
que a Alemanha o via como um "ho-
mem novo" capaz de a resgatar e que
a Berlim de 1936 era uma cidade vi-
brante, cosmopolita, à espera dos

Jogos Olímpicos.
Foi esta honestidade que tornou a

sua história credível, diz ao ípsilon o
realizador Christian Krõnes, numa
entrevista por email. "Ela não tenta
fazer com que as coisas pareçam me-
lhores do que eram nem mostra
quaisquer falsos remorsos", acres-
centa, lembrando que no final da

montagem, quando lhe mostraram
o documentário, ela comentou: "Ver
este filme no fim da minha vida é co-
mo olhar para um espelho e reco-
nhecer todas as coisas que fiz mal."

Krõnes acredita que Pomsel não

apoiava os nazis mas que, estando
tão próxima do poder, se tornou uma
"companheira de viagem": "Ela era
apolítica e isso, só por si, é uma for-
te acusação."

O que o documentário pretende a

partir do seu exemplo, explica, é le-
var a audiência a responder a per-

guntas como: Que princípios teria eu
sacrificado para ser promovido e ga-
nhar mais? Quão eficaz teria sido a
minha bússola moral naquele con-
texto? E aí, como noutros aspectos,
as ligações à actualidade são fáceis:

"Aprendemos tão pouco com o nos-
so passado recente... Por isso quise-
mos mostrar que a guerra e a tirania
não nascem do nada, que um clima
social pode oscilar muito depressa,
que o mal nem sempre é imediata-
mente reconhecível e que todos te-
mos de pôr em causa as nossas posi-
ções morais constantemente."

"Sou uma dos cobardes"
Brunhilde Pomsel teve uma infância
dura, marcada por um pai autoritário

que recorria a punições físicas. A sua

educação, conta a certa altura deste
documentário de 113 minutos mon-
tado a partir de 30 horas de conver-

sa, ensinou-a a mentir, a enganar, a

pôr as culpas nos outros para evitar
ser castigada. Incutiu nela, também,
um "sentido de dever", de subordi-

nação absoluta às regras, algo que
diz explicar a relação que manteve
com o regime.

Goebbels, o homem que estava

sempre "ligeiramente bronzeado",
que "parecia fazer as unhas todos os

dias" (é Pomsel quem o conta) e dizia
frases como "se começares a mentir,
continua a mentir" teria provavel-
mente gostado de ouvir falar da sua

relação com a verdade.
"A única coisa que se pode dizer

sobre Goebbels é que era um actor
extraordinário. Ninguém melhor do

que ele poderia personificar a trans-

formação de um indivíduo civilizado
e sério noutro conflituoso e deliran-
te", diz a antiga secretária que de-

pois do fim da guerra passou cinco
anos numa prisão soviética, compa-
rando a imagem que tinha do patrão
no escritório, um homem requinta-
do e correcto, com a que saiu do
célebre discurso à nação que o mi-
nistro da Propaganda fez no Palácio
dos Desportos de Berlim, a 18 de Fe-
vereiro de 1943, depois da derrota
dos nazis na Batalha de Estalinegra-
do, considerada um dos grandes

pontos de viragem na guerra: "Não
acreditariam que era a mesma pes-
soa. [...] Parecia um anão raivo-
so."

É impossível fugir à perspectiva
que Pomsel tem dos acontecimentos,
defende Krõnes, explicando que, na
opinião dela, tudo o que fez foi ter
uma vida normal. "É inevitável - che-

ga a uma altura em que temos de
dizer a nós mesmos que, provavel-
mente, acabaríamos por fazer o que
ela fez. E embora possamos esperar
ter agido de outra maneira, nunca
saberemos ao certo o que faríamos."
Mas ela sabe: "As pessoas que hoje
dizem que teriam feito mais por
aqueles pobres judeus perseguidos...
Acredito que sejam sinceras ao dizê-

lo, mas também elas não teriam feito
nada."

Brunhilde Pomsel não tem qual-
quer problema em assumir a sua
passividade: "Não sou do tipo de pes-
soa que resiste. Sou uma dos cobar-
des." Krõnes elogia-lhe a frontalida-
de, mas se lhe perguntamos se a
considera culpada (e culpada de

quê), responde: "Ela podia não co-
nhecer a dimensão e todos os deta-
lhes do Holocausto mas, como mi-
lhões de outros, ela não fez nada, ela
não reagiu até ser tarde de mais e
isso torna-a culpada."

Foi, em parte, por causa da forma
directa como se expõe, que a equipa
decidiu filmá-la em grande plano e a

preto e branco. Os quatro realizado-
res quiseram dar ao documentário
o mesmo efeito intemporal que tem
a sua própria história. A ausência de
cor concentra a atenção de quem vê
no que é dito, transporta-nos ime-
diatamente para o passado e estabe-
lece uma relação directa com os fil-

mes de arquivo - uns propagandís-
ticos, outros noticiosos; uns alemães,
outros americanos; quase todos im-
pressionantes e alguns deles nunca
antes divulgados - que vão interrom-

pendo o depoimento desta testemu-
nha. "O preto e branco surge como
uma espécie de metáfora capaz de
criar um contraste semelhante às

contradições da própria natureza de
Brunhilde Pomsel."



Ela é a alemã que trabalhava para
os nazis, que tinha uma amiga judia
de cabelos vermelhos chamada Eva
e que hoje acredita firmemente que
o mal existe. "Não sei bem como di-
zer isto... Deus não existe, mas o Dia-
bo de certeza que sim."






