
Critica Quarentena Cinéfila - Raridades 

O adjetivo “raro” no dicionário é acompanhado do seguinte significado: “pouco 
frequente, escasso e extraordinário”. Expressões que cumprem o seu trabalho de 
delimitar a palavra ao seu entender mas que, como qualquer entrada de dicionário, 
não saciam a realidade mágica que uma palavra esconde. Se uma raridade 
sobrevive da própria escassez é porque simultaneamente emana uma luz própria e 
distinta - foco que nos permite reencontrar o que consideramos raro e debruçar 
sobre o seu extraordinário. 

E o cinema, na sua génese, é também apenas um jogo de luz. Um jogo que os 
cinco realizadores selecionados para o ciclo Raridades da Quarentena Cinéfila 
usaram em seu favor, cada um através da sua linguagem. Porém contudo, não 
creio que a compreensão destas cinco obras como raridades faça parte do léxico 
do realizador. O que faz da imagem em movimento capaz de ser considerada rara 
é talvez a forma como esta perdura para além dos limites do cinema e permanece 
na consciência do espectador… Ou então, a natureza deste mesmo movimento 
que contrasta e se destaca da realidade motora de muitos outros filmes… São 
estas razões e tantas mais que me fazem acreditar que todos estes filmes 
merecem a atenção desta critica coletiva. 

Posto Avançado do Progresso é um filme que se desconstrói a si mesmo. Um 
caminho lento mas consistente, que permite o espectador mergulhar em cada 
momento enquanto acompanha João de Mattos e Sant´anna - dois personagens 
que materializam uma mancha branca e ofuscante que contrasta com todo o 
espaço que a rodeia. Como que um foco de luz  a que todos os outros elementos 
cinematográficos se têm de ajustar, são estas duas figuras que ditam o espaço e  
como este é regulado. A colonização do nosso olhar, exemplar e constante, abre 
espaço para a verdadeira intenção dos personagens - esta vaga intenção de 
civilização numa parte remota do Rio Congo. 

A incerteza cresce à medida que os dois personagens assimilam a sua 
incapacidade de compreender a realidade que os rodeia.  Caminham de encontro 
ao desconhecido com olhos confiantes de quem já o conheçe, de quem já leu 
sobre este através dos ideais patriotas que a história de Portugal até os dias de 
hoje continua a ensinar. As concepções que os personagens têm das suas vidas 
passadas e dos seus valores rapidamente começam a deixar de figurar o que 
outrora significavam e as nossas expectativas como espectador também. O branco 
fica cada vez mais esfumado, sujo e confuso e a missão civilizacional revela-se 
uma assombrosa “encruzilhada identitária”. 

Não surpreende que a intenção dos personagens não corra como esperado mas 
onde o filme revela a sua raridade é no clímax onde finalmente assistimos ao 
desencontro de João de Mattos e Sant´anna face a tudo o que foram acumulando. 
O desenlace lento assume de repente uma dinâmica e velocidade Western. As 
próprias palavras do argumento desencontram-se do filme, assumindo a sua 



supremacia sobre a imagem e tornando-se metafísicas. Hugo Vieira da Silva fez da 
floresta congolense o palco perfeito para sua voz poética e moral. 

O filme do ciclo que mais se aproxima da metafísica de Hugo Vieira da Silva é 
Chantrapas, um filme que encara a própria realidade cinematográfica como tema. 
Apesar do autor negar o filme como bio-pic, não é preciso ser familiar com o 
trabalho de Otar Iosseliani para compreender que as imagens que iniciam o filme 
traçam uma linha muito próxima da realidade de quem as concebeu. É com este 
olhar para o passado que começamos a compreender Nicolas - personagem que 
carrega a incapacidade de se conseguir expressar face ao desejo de todos de o 
reduzir ao silêncio. Porém, Nicolas é a única constante que o espectador pode 
tomar como garantido. O que começa por ser uma reflexão em torno da liberdade 
de expressão na Geórgia rapidamente se expande de dimensão para o quadro 
social e politico do cinema na Europa. Nicolas viaja para Paris e é confrontado com 
os impasses da industria do cinema e a sua realidade capitalista.  

A raridade deste filme concretiza-se na mágica pintura do realizador sobre o que 
uma biografia pode ou não ser. Pintura que nunca é de traços definitivos ou 
concretos. Uma visão sugestiva e embebida numa sensibilidade que encontra 
espaço para a perfeita união entre as suas imagens biográficas e uma 
representação fiel da experiência de tantos outros realizadores que tiveram de lutar 
contra a censura em prol do seu cinema. A liberdade na realização de Iosseliani faz 
de Chantrapas a celebração que o mesmo explica como “a felicidade de ser 
pedra, de resistir a tudo…” É neste tom que Nicolas (ou Otar?) termina o seu filme, 
despedindo-se num mergulho que cessa a reflexão do realizador e abre espaço 
para o espectador se reencontrar entre a realidade pictórica que Iosseliani pintou. 

A resistência que admirei em Nicolas seria impossível de concretizar num filme 
como O Mundo no Arame. Um filme onde a única certeza que o espectador pode 
ter é que não pode tomar nada como garantido. Fassbinder apresenta-nos um 
universo de tempo indefinido e de  uma incerteza comum à de Posto Avançado 
de Progresso através de uma receita completamente diferente. Personagens que 
se comportam como vigilantes e figuras expectantes que compõem espaços 
estilizados e sofisticados dizem-nos com o olhar que existe muito mais para além 
do que os nossos olhos assistem. É esta certeza que o engenheiro informático 
Fred Stiller procura e que o leva a desvendar uma conspiração global que põe em 
causa toda a sua realidade. 

A extensão de O Mundo no Arame permite saborear com o tempo merecido as 
qualidades que fazem deste filme uma obra de ficção cientifica ímpar a todas as 
outras que seguiram o seu caminho. Longos movimentos de câmara revelam entre 
espelhos, texturas e padrões uma atmosfera de um ecletismo único. Música 
clássica preenche espaços que reunem influências de vanguardas e estilos como o 
expressionismo alemão, futurismo, surrealismo e noir. Fassbinder orquestrou uma 
realidade artificial de suspense exemplar pontuado por sons ensurdecedores que 
perseguem Fred Stiller e o espectador numa corrida labiríntica pela verdadeira 
natureza da realidade. Uma obra que mereceu cada minuto do seu exaustivo 
trabalho de restauro e proclama com destreza o titulo de raridade. 



A reflexão sobre estes três filmes leva-me a questionar - será raro o filme que se 
inventa a si mesmo? A imagem que enquanto move espelha sobre si mesma a luz 
reveladora do cinema? É de encontro com estas questões que David em Alguns 
Dias em Setembro ilumina com uma lanterna o rosto da recém conhecida “irmã”. 
Esta luz curiosa leva-nos a compreender uma de tantas relações entre as 
personagens que Santiago Amigorena escreveu. Um filme que não pertence a 
nenhum género em particular mas bebe de uma impressionante versatilidade entre 
géneros. O que se afigura como um thriller em torno do universo de espiões norte-
americanos à escuta do Médio Oriente surpreende pelas referências poéticas que 
acompanham a comédia revigorante de Juliette Binoche ao interpretar Irène 
Montano.  

Apesar do f i lme atender aos cl ichês do género thri l ler e ut i l izar 
desnecessariamente o 11 de Setembro como pano de fundo, é a escrita de 
Amigorena que se revela extraordinária. As citações de diversos poetas como 
William Blake e Ezra Pound desdobram o universo literário que o realizador reuniu 
para construir as três personagens principias que acompanhamos em fuga. O  
cinema de Amigorena é um exercício em busca de uma felicidade simples e 
efémera - desde Juliette Binoche a imitar sons de diferentes animais até à 
relutância de Orlando para falar (exceto se for para criticar os americanos…) 
Alguns Dias em Setembro será uma decepção para quem procura o thriller que o 
filme promete mas uma delicia para quem está interessado na reinvenção do 
mistério na procura de uma narrativa nunca antes vista. 

Creio que o desconhecido, esse vocábulo que o cinema não conseguiria viver sem, 
serve como bússola para todas as obras aqui mencionadas. Quer seja no próprio 
enredo, na criação das personagens ou nos espaços que estas habitam - o 
desconhecido abre espaço para o mistério que todos estes filmes exploram de 
maneira diferente. Não é exceção para o último filme que ainda não mencionei - O 
Pequeno QuinQuin de Bruno Dumont.  

Pôr em palavras o universo grandioso e peculiar que Dumont apresentou seria 
submeter-me a um exercício incessante que dificilmente alcançaria a magia das 
imagens do realizador. O Pequeno QuinQuin é um filme de natureza explosiva, 
um jogo irresistível entre rostos inesquecíveis e situações bizarras. A realidade 
circular da região de Boulonnais em França é o palco perfeito para este 
desconcerto. Atento ao aparecimento de uma vaca decapitada, a comer junto a 
uma roulote de farturas, acólito na igreja da vila e membro principal de um grupo 
de rufias - QuinQuin é o herói excelente que revela o cómico, a catástrofe e o 
extraordinário por qualquer espaço que passa. Dumont sublinhou a palavra 
“maldade” a lápis de cor e desenhou um mundo surreal que une a comédia e a 
tragédia. O espectador não sabe se há de rir ou contemplar com seriedade os 
enquadramentos formidáveis de França rural. Somos confrontados com a própria 
natureza da nossa especulação e o inevitável riso. A resposta (se existe alguma no 
cinema de Dumont) só pode estar no rosto franco, radical e conflituoso de 
QuinQuin. Um rosto que nos desarma e que revela a realidade mágica que as 
palavras escondem. Um corpo que emana uma luz que nos relembra de continuar 



a procurar no escuro do cinema as raridades que aguardam pelo nosso olhar e 
reflexão. 
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