
Chantrapas, de Otar Iosseliani - Como um Sonho Acordado 
 

 
Chantrapas (2010) é um filme pautado por partidas e regressos, avanços e recuos. 

Seguindo uma linha autorreferencial, Otar Iosseliani conduz o espectador dentro do 

seu mundo onírico que segue a viagem de um jovem realizador desde a Geórgia até 

França, num percurso acidentado, marcado pelos sucessivos falhanços na produção 

de um filme e pela ausência de reconhecimento e compreensão que marcam a vida 

de tantos cineastas.  

 
O “pano de fundo” é, então, a relação de um artista com as condicionantes externas 

ao seu trabalho que, inevitavelmente, acabam por marcá-lo. Nesse sentido, além 

das muito citadas influências de nomes como Tati ou Roy Andersson, até 8½ de 

Fellini pode ser aqui invocado, justamente pelo lado autobiográfico e de homenagem 

à arte de fazer cinema, através da realização de um filme sobre o processo criativo 

do seu autor. No entanto, a dimensão satírica à volta da repressão política sofrida 

por Iosseliani - tão assumidamente marcante na sua vida -, é, em Chantrapas, 

demasiado forte para ser ignorada.  

 
Desde a primeira cena do filme vemos um cineasta a ter de lidar com essa 

intromissão do poder político na sua arte (a inquietante pergunta: “o que se “deve” 

ou não cortar de um filme?”) metaforizada na perfeição num ecrã de cinema que 

mostra uma sequência de flores a serem pisadas e dizimadas por rodas de 

máquinas agrícolas que mais se parecem com tanques - imagens de uma das 

primeiras curtas-metragens de Iosseliani. Ainda assim, este retrato de uma situação 

política nunca se sobrepõe ao principal foco do filme: as representações mundanas 

de tudo o que rodeia a vida de Nicolas e os conflitos que este tem de ultrapassar 

para “proteger” o que de mais sagrado existe na sua vida - o seu cinema. 

 
Começando na fase das descobertas da infância (crianças que fumam, bebem e 

viajam agarradas a comboios em movimento), até à sala de cinema de Paris em que 

o seu filme estreia vários anos mais tarde, o percurso de Nicolas é marcado pela 

busca de algo que está sempre um passo à sua frente mas em nenhum momento 

deixa de ser inalcançável. Perante isto, e além de sólidos momentos de comédia, 

está sempre presente uma ligeireza, uma aceitação do destino, uma suavidade que 



marca o tom do filme e que é também característica de Iosseliani. As “rimas” com 

outros títulos da filmografia do cineasta georgiano também são claras, com a 

primeira parte de Chantrapas a aludir a alguns dos trabalhos que Iosseliani filmou no 

seu país na década de 60, como “Novembro” ou “Era uma vez um Melro Cantor” 

(exibido no Leffest em 2019, com a presença de Bernard Eisenschitz, que participa 

em Chantrapas como um dos produtores do filme de Nicolas). 

 
A grande força deste filme reside na forma como Iosseliani consegue conjugar 

momentos fantasiosos e momentos realistas - algo já presente nessas primeiras 

obras. A fusão desses pontos opostos não só representa uma das possibilidades do 

cinema enquanto arte, como, simultaneamente, é a sumúla perfeita do que são os 

sonhos - a tal dimensão onírica que marca todo o filme e que se expressa na 

perfeição em elementos quase surrealistas como sereias ou pombos-correio. Os 

saltos temporais são articulados como se fossem o acordar de um sonho e a queda 

no real. Estas passagens marcam as relações de Nicolas com o seu passado e 

transportam o espectador entre dimensões, servindo também como forma de ligar os 

vários momentos em que o cinema é protagonista, através da representação das 

diferentes fases de criação de um filme. 

 
São várias as etapas de uma vida, como são várias as camadas que levam um filme 

a estar concluído. Esta é uma ligação recorrente em todo o filme e notória no gesto 

simbólico de Nicolas ao desenrolar metros de película na sala de montagem do seu 

filme e espalhá-los pelo chão, num movimento análogo ao seu percurso ao longo de 

toda esta longa viagem. Chantrapas representa precisamente isso: “uma vida em 

película”. É, então, lógico que tanto no início como no final do filme o espectador 

seja levado para dentro de uma sala de cinema e colocado precisamente no lugar de 

“espectador em segunda mão” dos filmes que acompanha Nicolas a criar. Pode 

dizer-se que Chantrapas absorve na perfeição o espírito de todos esses filmes que 

contém.  

 
Iosseliani assina um trabalho que retrata a forma como uma vida pode existir em 

função do cinema e apresenta uma possibilidade para a articulação de três 

dimensões - vida, cinema e sonho - vitais para qualquer cineasta ou cinéfilo. Por 

tudo isto, mais do que uma autobiografia filmada, Chantrapas é uma autobiografia 

sonhada em forma de filme. 
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