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DOS ANOS 60

NOVOS TEXTOS SOBRE AS OBRAS DE
MARLEN KHUTSIEV, LARISA SHEPITKO, ELEM KLIMOV

SERGUEI BONDARCHUK, NIKITA MIKHALKOV E
ANDREI KONCHALOVSKY
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Com os anos 50 começava na União Soviética 
um período do degelo, a princípio tímido
(a exibição póstuma da Parte II de Ivan,
O Terrível, de Serguei Eisenstein, muitos anos 
proibido, é já um sinal dos novos tempos), 
ao qual se seguiriam vários dos grandes 
filmes russos da segunda metade do século, 
sobretudo nos anos 60 e 70, as décadas 
das “novas vagas” mundo fora. Também na 
URSS, entre o final da era Krutshev e o início 
da era Brejnev, surgia uma nova “revolução” 
no cinema, uma “revolução na revolução”, 
como revelava o título de uma retrospectiva. 
Mikhail Romm foi um dos nomes mais 
importantes desta renovação, com o seu 
rigor estilístico, próximo dos trabalhos de 
cineastas europeus seus contemporâneos, 
como Antonioni ou Resnais e, como salientou 
José Manuel Mouriño na primeira brochura 
dedicada ao ciclo Grande Cinema Russo 
– do Mudo à Perestroika, foi fundamental 

como cineasta (e professor) e teve um 
papel charneira entre os “antigos e os novos 
mestres” do cinema russo no século XX.

A publicação, em 1962, do livro de
Aleksandr Soljenitsyne, Um Dia na Vida
de Ivan Denisovich, e do célebre poema
de Ievtuchenko, “Os herdeiros de Estaline”, 
verdadeiras pedradas no charco de um 
dogmatismo até aí reinante, ou o facto de 
grande parte dos jovens cineastas diplomados 
pela VGIK, a universidade estatal russa de 
cinematografia, no início da década terem 
podido assistir, na escola ou na Casa dos 
Realizadores, a muitos filmes dos cineastas 
ocidentais (Antonioni, Wadja, Godard, Fellini 
– o seu Oito e Meio foi mesmo premiado no 
festival de Moscovo, o que despoletou uma 
enorme polémica artístico-política), tudo isto 
veio criar um caldo propício a uma enorme 
criatividade e ao surgimento ou confirmação 

CICLO GRANDE CINEMA RUSSO
DOS ANOS 60 A PERESTROIKA

Tu e Eu
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de alguns nomes maiores dessas décadas, 
como Marlen Kuthsiev (um “pioneiro”, cujo 
trabalho, como refere Alena Shumakova, 
encerra em si vários filmes-etapa da história 
do país e da sétima arte, e que está agora a 
ser (re)descoberto no ocidente, depois das 
retrospectivas integrais, primeiro no Lisbon 
& Estoril Film Festival, em 2014, e, no ano 
seguinte, em Locarno, ano em que Khutsiev 
era também homenageado pela Cinemateca 
Portuguesa, onde esteve presente); Larisa 
Shepitko (outro nome decisivo, aluna
e colaboradora de Dovzhenko e Romm, 
premiada no festival de Berlim); Elem Klimov, 
o seu marido; Andrei Konchalovsky ou o seu 
irmão Nikita Mikhalkov; Serguei Bondarchuk, 
de quem exibimos o épico Guerra e Paz,
a adaptação do romance de Tolstoi  que 
venceu o Óscar para o Melhor Filme 
Estrangeiro [também escritor e actor, 
trabalhou com Dovhzenko, Romm ou 
Konchalovsky, para além dos papéis que 
desempenhava nos seus próprios filmes].

Foi ainda nesse período que entrou em cena 
Andrei Tarkovsky – ao qual este ciclo dedicou 
uma retrospectiva integral, agora também 
lançada em DVD –, com um “filme-bomba” 
que anunciava os novos tempos:
A Infância de Ivan (1962, no qual colaborou 
também Andrei Konchalovsky). Como referiu 
Giovanni Buttafava, o maior especialista
do cinema russo, Tarkovsky trazia de novo
o regresso à tradição mais autêntica, àquela 
em que a linguagem fílmica era um elemento 
específico e decisivo da narratividade,
ao “cinema de poesia”, tornando-se, por isso,
o herdeiro do “grande cinema russo”.

Mas as contrariedades com a censura,
que vieram afectar os grandes realizadores 
desta “nova vaga” do cinema russo, 
chegariam ainda antes do fim da década
e só seriam superadas com a perestroika 
(embora, e no meio de conflitos vários 
com os censores e, por vezes, cortes na 
montagem final, alguns filmes acabassem 
por ser exibidos e premiados nos festivais). 
Hoje, o excepcional cinema russo dos “novos 
mestres” está aos poucos a ser (re)descoberto 
com grande surpresa e enorme entusiasmo.

Esta brochura foi publicada por ocasião do ciclo
GRANDE CINEMA RUSSO – DO MUDO À PERESTROIKA,
organizado por Leopardo Filmes / Medeia Filmes em 2016.
Os organizadores agradecem aos autores dos textos.

Olhos Negros

O Tio Vânia



4 CICLO . GRANDE CINEMA RUSSO

MARLEN KHUTSIEV

[…] podemos afirmar que o corpo inteiro 
do cinema de Marlen Khutsiev (que encerra 
em si vários filmes-etapa da história do país 
e da sétima arte na Rússia) representa um 
válido manual da linguagem cinematográfica 
soviética e russa. Khutsiev soube criar um 
cinema novo, captar o sentido do tempo, ou 
melhor, de várias épocas, diria, traduzi-lo para 
o cinema e renová-lo sempre que uma época 
terminava: tem hoje 91 anos e várias foram 
as épocas que viveu e exprimiu. […] o cinema 
de Marlen Khutsiev é o manual não apenas 
do cinema russo, mas da história, da cultura, 
até porque a sua parábola artística representa 
todas as fases da história do cinema soviético 
desde o pós-guerra até hoje […]

“Ijulskij dozhd” (Chuva de Julho) assinala 
não apenas uma etapa estilística no cinema 
soviético como abre a (infelizmente) longa 
lista de filmes dos anos sessenta condenados 
a ficarem escondidos em arquivo. Marlen 
Khutsiev foi o primeiro realizador do degelo 
a ser condenado ao "esquecimento imposto 
pela censura" com "Ijulskij dozhd" (Chuva 
de Julho), uma obra-prima indiscutível. Este 
filme comprova o traço principal da coragem 
de Khutsiev, que residia sobretudo no saber 
"constituir um limiar, o cume absoluto", 
para usar as palavras de Miron Chernenko, 
do cinema soviético dos anos cinquenta e 
sessenta e abrir uma nova página, começar
a fazer o cinema do futuro.»
Alena Shumakova

A projecção de Chuva de Julho no Cinema 
Ritrovato de Bolonha em Julho [2013]
foi um pequeno e revelador evento. 
Programado pelo saudoso Peter von Bagh
no cinema Lumière em simultâneo com
o filme na Piazza Maggiore, o filme reuniu
um público composto sobretudo
de críticos, programadores das cinematecas
e programadores internacionais jovens
e não tão jovens. Não só o filme parece uma 
verdadeira obra-prima dos anos sessenta, 
como sobretudo uma obra-prima inesperada. 
Muitos dos presentes não conheciam o seu 
autor, e podia-se ver e quase tocar com a mão 

a surpresa e o entusiasmo vivíssimos no final 
da projecção. Não pude senão perguntar-me 
como é que um dos maiores realizadores 
não apenas do cinema russo mas mundial, 
que com poucos filmes marcara pelo menos 
quatro décadas (estando ainda hoje em 
actividade na realização de um projecto
há muito perseguido, Nevechernija),
poderia ser tão pouco ou mal conhecido
até por especialistas.
Roberto Turigliatto

ENTREVISTA A MARLEN KHUTSIEV 1

Neste momento, Chuva de Julho é o seu 
filme mais completo: as suas panorâmicas 
longas que muitos tentaram copiar, a sua 
atenção aos rostos das pessoas, os primeiros 
planos e as paisagens de uma Moscovo 
peculiar, cidade de árvores e de eléctricos. 
Pormenores que imperam em primeiro plano: 
os olhares, os gestos, os toques ao de leve... 
Nesta delicada coreografia a que dá o nome 
de música da visualização existe, porém, 
um protesto silencioso contra a inércia da 
vida, a tristeza dos valores revistos, perdidos 
daquela época: o senhor sentiu o período 
de estagnação política e na arte a um nível, 
diria, epidérmico. Em que medida lhe custou 
ter sido forçado a estar parado durante anos 
após Chuva de Julho?

Muitas coisas me traumatizaram ao longo 
da minha vida, não gosto de me armar em 
vítima, de me queixar. Além do mais, não
é de todo verdade que naqueles anos 
tenhamos sido todos cobardes para podermos
trabalhar. É muito difícil ser-se sincero e 
manter essa linha em certas circunstâncias.

Marlen Khutsiev
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Um filme de Marlen Khutsiev
Elenco: Yevgeniya Uralova, Aleksandr Belyavskiy,
Yuri Vizbor, Aleksandr Mitta
Legendas: Português | Duração: 107 min

IYULSKIY DOZHD 1966

CHUVA DE JULHO

Lembro-me de nessa altura um amigo meu, 
o meu colega e co-autor Felix Mironer, ter 
sintetizado o espírito do tempo: estávamos a 
passear e tínhamos visto um cartaz gigantesco 
com 3 perfis: Marx, Engels, Lenine, e uma 
inscrição encorajadora sobre o comunismo 
por vir. O Felix engendrou de imediato uma 
ladainha: "três homens barbudos apontaram-
nos o caminho. Não será fácil desviarmo-nos". 
É muito dramático quando se fala de ideais 
sagrados na sociedade sem minimamente 
os seguir. Crescem gerações desprovidas 
de valores. Voltando às minhas feridas, 
quando condenaram o chamado culto da 
personalidade de Estaline, a dessacralização 
da sua figura traumatizou-me. Ainda que 
o meu pai tenha sido vítima das purgas 
estalinistas, fuzilado em 1937. Eu continuava 
a acreditar na figura do pai dos povos.
A sua dessacralização foi levada a cabo de
um modo muito desajeitado. Havia que 
mudar a essência da vida e não os símbolos.
Foi também assim que senti o pós-perestroika.
A desilusão. Total. Longe de mim queixar-me:
não sofri terrivelmente, sinto-me 
infinitamente agradecido às pessoas com 
quem trabalhei. Encontrei pessoas fabulosas. 
Que me ensinaram a respiração do cinema.
Entrevistado por Alena  Shumakova

ENTREVISTA A MARLEN KHUTSIEV 2

A ideia de Chuva de Julho nasceu logo
após A Porta de Illich?
[...] Havia inicialmente um quê de frio nesse 
filme, que depois no processo de trabalho 
foi aquecido. Eu encontrara na personagem 
feminina esse calor, esse núcleo vital que 
procurava. Não posso fazer filmes sobre 
aquilo que não amo. E amo particularmente 
o final com a reunião dos veteranos da guerra 
perto do Teatro Bolshoi. Eu reparara quase 
por acaso nesses encontros periódicos, que 
ninguém se lembrara de filmar. Quis juntar 
também os jovens (o meu filho conta-se 
também entre eles). Decidi não dizer acção, 
filmar quase de improviso: os figurantes 
apanhados não sabiam quando a máquina 
estava a filmá-los nem quando não. Decidi, 
perante o resultado, não misturar esse 
material com a história, mas deixá-lo assim, 
íntegro, como uma digressão lírica.

O filme era para ir ao Festival de Veneza, mas 
as autoridades soviéticas vedaram-lhe a saída 
do país.
(por Giovanni Buttafava, Aldilà del disgelo. Cinema 
Sovietico degli anni Sessanta, Ubulibri / Festival 
Internazionale Cinema Giovani, Milano / Torino 1987)

KHUTSIEV POR  ALEKSANDR SOKUROV

A força transbordante do cinema soviético do 
chamado período do "degelo" baseia-se numa 
experiência peculiar: os jovens realizadores 
tinham vivido directamente a experiência da 
guerra. Talvez neste ofício – ser-se realizador 
de cinema – a bagagem de experiência 
pessoal seja a coisa mais importante. A 
personalidade do autor. Nem todos temos 
alma. Há que saber cultivá-la. É um trabalho 
doloroso, longo, difícil. E só a alma cultivada 
tem interesse. Esse é em parte o segredo do 
cinema de Marlen Khutsiev.
[de uma entrevista inédita a Aliona Shumakova]

[Todo este material faz parte do extenso dossier do 
catálogo do Lisbon & Estoril Film Festival 2014, que nesse 
ano organizou a primeira retrospectiva mundial integral
da obra de Marlen Khutsiev]

Chuva de Julho
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LARISA SHEPITKO

De todos os fascinantes e talentosos 
realizadores que emergiram da União 
Soviética, Larisa Shepitko permanece um dos 
nomes menos conhecidos. Enquanto muitos 
dos seus contemporâneos da escola de 
cinema, incluindo Andrei Tarkovsky, Serguei 
Parajanov, e o seu marido Elem Klimov, 
obtiveram reconhecimento internacional, 
Shepitko passou despercebida – mesmo
que no auge da sua carreira estivesse prestes 
a obter o mesmo tipo de notoriedade que 
os seus mais conhecidos compatriotas. 
Infelizmente, essa carreira terminou no 
momento em que estava em ascensão, 
quando ela morreu num acidente de viação, 
com cerca de quarenta anos, deixando
um filho, e o seu marido, para manter vivo
o seu legado, e deixando também um 
brilhante, apesar de pequeno, corpo
de trabalho, constituído por apenas
quatro longas-metragens.
 
Shepitko frequentou a prestigiada 
Universidade Estatal Russa de Cinematografia 
(VGIK). Apesar de, na altura, a indústria 
cinematográfica soviética estar ainda numa 
recessão pós-Segunda Guerra Mundial, 
fez parte de uma nova geração de jovens 
realizadores encorajados artisticamente pela 
atmosfera mais livre do degelo de Kruschev. 
Melhor augúrio ainda: Shepitko ficou sob a 
tutela de um dos maiores cineastas da nação, 
o realizador soviético Aleksandr Dovzhenko1.
[…] A sua primeira longa-metragem após a 
escola de cinema, o penetrante estudo de 
personagem Asas, de 1966, anunciava de 
facto um novo talento visionário.

 
Protagonizado pela actriz Maya Bulgakova
no papel de piloto da Segunda Guerra 
Mundial transformada em reitora, Asas 
revela a angustiante vida interior de uma 
mulher de quarenta e dois anos que 
necessita de reconciliar as memórias do seu 
passado ilustre com a insípida realidade do 
presente. Shepitko expressa este conflito de 
forma brilhante ao contrastar as sufocantes 
experiências quotidianas da sua personagem, 
marcadas por interiores claustrofóbicos
e composições rígidas, com planos expansivos 
do céu e das nuvens, representando a 
liberdade e a euforia dos seus dias como 
piloto, e Bulgakova protagoniza esta mulher 
severa mas razoável com uma empatia e 
humor surpreendentes. O tema principal de 
Asas é o da ambivalência – sobre o passado 
estalinista da Rússia e o seu futuro incerto – e 
apesar de parecer surpreendente hoje em dia, 
o filme gerou bastante debate público, tanto 
por reconhecer um fosso geracional e retratar 
uma heroína de guerra como esquecida, 
como por retratar uma heroína de guerra 
como uma alma perdida e desamparada. 
De qualquer forma, Asas permanece mais 
eficaz como um retrato delicadamente 
pormenorizado de uma mulher que olha para 
trás saudosamente, criado por outra mulher, 
prometedora, considerando apenas o futuro. 
 
[…] Em 1971 estreou Tu e Eu, o seu único 
filme a cores. Ao esboçar as vidas de 
dois cirurgiões com diferentes noções de 
realização pessoal, o filme foi aplaudido como 
um magistral estudo de personagens e crítica 
à sociedade de consumo, consolidando a 
reputação de Shepitko. No entanto, o seu 
grande triunfo ainda estava para vir.

Larisa Shepitko

Tu e Eu
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Depois de nascer o seu filho, Anton, aos 35 
anos e com um risco elevado de vida devido 
a uma lesão na coluna, Shepitko começou 
a planear a sua maior e mais negra visão. 
“Naquela altura, eu enfrentei a morte pela 
primeira vez, e como qualquer pessoa 
naquela situação, estava à procura da minha 
própria fórmula de imortalidade”, diria mais 
tarde. A sua resposta cinematográfica foi 
Ascensão, de 1977.
 
Ao mesmo tempo uma evocação visceral da 
vida no terreno durante a Segunda Guerra 
Mundial e uma importante e espiritual 
alegoria Cristã, Ascensão, adaptado de um 
conto do proeminente escritor russo Vasili 
Bykov, arrasta o espectador a seguir dois 
soldados bielorussos, Sotnikov e Rybak, 
quando tentam escapar dos Nazis,
e finalmente são capturados. Desde as 
imagens de abertura do filme, de postes 
telefónicos casualmente salientes dos montes 
de neve como se fossem cruzes, Shepitko, 
juntamente com o director de fotografia 
Vladimir Chukhnov, mergulha-nos numa 
brancura cega de pesadelo, num inverno físico 
e moral que envolve tudo no seu caminho – 
excepto, por fim, o vitimizado e beatificado 
Sotnikov, cuja viagem lenta em direcção
à morte traz um estranho esclarecimento. 
Esta redenção escapa a Rybak, cujo desejo 
cruel de sobrevivência o deixa numa situação 
desfavorável em relação ao mártir Sotnikov, 
e Shepitko marca as suas passagens idênticas 
pelas trevas e pela luz com um maravilhoso 
arsenal de experimentação visual.
 
Desta vez, Shepitko não criou muita 
controvérsia, já que a narrativa dostoievskiana 
de guerra encaixa-se perfeitamente com
o requisito do orgulho nacionalista. O filme 
teve tanto sucesso no estrangeiro como 
no seu país natal, vencendo o prestigiado 
Urso de Ouro no Festival de Cinema de 
Berlim em 1977. Com o seu novo prestígio 
artístico e financeiro, Shepitko preparava-se 
para trabalhar num filme sobre uma aldeia 
siberiana, intitulado, na altura, A Despedida. 
No dia 2 de Junho de 1979 viria a morrer, 
juntamente com quatro membros da equipa, 
num acidente de viação no local de rodagem. 

O seu marido, o realizador Elem Klimov, 
começaria a finalização do projecto uma 
semana depois2.
Michael Koresky, Criterion Collection
[Trad. Renata Curado]

Um filme de Larisa Shepitko
Elenco: Boris Plotnikov, Vladimir Gostyukhin,
Sergei Yakovlev, Lyudmila Polyakova
Legendas: Português | Duração: 105 min

VOSKHOZHDENIYE 1977ASCENSaO

Um filme de Larisa Shepitko
Elenco: Maya Bulgakova, Sergey Nikonenko,
Zhanna Bolotova, Pantelejmon Krymov
Legendas: Português | Duração: 85 min

ASAS KRYLYA 1966

Um filme de Larisa Shepitko
Elenco: Leonid Dyachkov, Yuri Vizbor, Alla Demidova,
Natalya Bondarchuk
Legendas: Português | Duração: 97 min

TY I YA 1971TU E EU

1 Shepitko trabalhou com Dozvhenko no último filme do 
realizador, Poema do Mar, no qual desempenhou mesmo 
um pequeno papel. Depois passou a trabalhar com Mikhail 
Romm nos estúdios Mosfilm. [Nota da trad.]

2 O resultado deste projecto é Adeus a Matiora, exibido 
também neste ciclo. [Nota da trad.]

Asas
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ADEUS A MATIORA

Admirável filme este Prochanie que Elem 
Klimov realizou em 1981 segundo um projecto 
da sua mulher Larisa Shepitko. […] Em 
princípio deveria ser Larisa Shepitko a realizar 
esta adaptação dum romance de Valentin 
Rasputine sobre o fim de comunidades 
patriarcais numa pequena ilha do rio Angara 
condenada a ser submergida pelas águas da 
barragem em construção. Infelizmente, um 
trágico acidente de viação vitimou-a, assim 
como alguns membros da equipa técnica logo 
após o início da rodagem. Klimov tomaria à 
sua conta o projecto da mulher depois de lhe 
prestar homenagem numa curta-metragem, 
Larisa.

Adeus a Matiora é um filme solene e elegíaco 
que se constrói em volta da figura materna. 
Tudo circula em volta de Daria (espantosa 
Stefania Staniuta), como esta em volta da 
natureza, do ciclo das estações, do Sol.
Um dos momentos mais espantosos do filme 
de Klimov é o da sua oração, um dos hinos e 
manifestações panteístas que só tem paralelo 
nalgumas personagens de Tolstoi (“Terra 
húmida… minha irmãzinha… és sagrada”) 
oração ao Sol e à árvore, o céu e a Terra, que 
se contrapõe ao discurso dos demolidores 
(“saúdo-te vagabundo”) enquanto discutem
as possíveis aplicações da madeira do 
gigantesco roble. Este roble vai ser o símbolo 
da resistência. Nada o conseguirá derrubar, 
nem serras nem tractores, só o fogo o 
transformará num archote de dor para deixar 
os restos calcinados apontados ao céu, 
concentrando o sentir dos filhos de Matiora. 
Em volta de Daria, a mulher-mãe,
se concentram também as contradições entre 
os diversos interesses, simbolizados na sua 
família: o velho patriarca, tipo de profeta 
que amaldiçoa os que vêm transformar o seu 
mundo, o filho, encarregado pelo presidente 
do soviete de levar a cabo as operações de 
retirada da população e que se debate entre
a tradição e a consciência da necessidade para 
o progresso da região de a levar a cabo (mas
o progresso tem de, obrigatoriamente, 

destruir aquele modo de vida secular?),
e o neto, para quem o passado nada conta, 
indiferente à memória das tradições […]

Este lancinante filme, duma beleza por vezes 
inaudita (sem dúvida um dos grandes filmes 
soviéticos da década), está recheado de 
sequências de cortar o fôlego. […] Adeus
a Matiora é a história duma ausência de algo
de irrecuperável. É também uma declaração 
de amor. De Klimov para Larisa. Sublime.
Manuel Cintra Ferreira, Folhas da Cinemateca

ELEM KLIMOV

Elem Klimov

Um filme de Elem Klimov
Elenco: Stefaniya Stanyuta, Lev Durov,
Aleksei Petrenko, Leonid Kryuk
Legendas: Português | Duração: 112 min

ADEUS A MATIORA
PROSHCHANIE 1983

Adeus a Matiora
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CLASSICISMO SOVIÉTICO

[No início dos anos 60 do século passado] as 
superproduções directa ou indirectamente 
ligadas aos grandes estúdios americanos 
[A Ponte do Rio Kway, Lawrence da Arábia, 
Cleópatra, etc] tinham imposto um conceito 
de espectáculo que os concorrentes soviéticos 
não podiam deixar de desafiar. Guerra e 
Paz, precisamente, existiu antes do mais 
para consumar tal desafio: uma adaptação 
gigantesca do romance de Tolstoi, rodada ao 
longo de sete anos e lançada, em 1966 e 1967, 
em quatro partes, totalizando cerca de sete 
horas. Em 1968, em Hollywood, arrebatou
o Oscar de melhor filme estrangeiro.
Agora que o filme volta a estar disponível
o menos que se pode dizer é que vale a pena 
(re)descobri-lo […] Acima de tudo, importa 
valorizar o sentido eminentemente clássico 
de uma abordagem de Tolstoi que celebra o 
sentido espectacular do cinema sem minimizar 
a complexidade (narrativa e dramática)
do próprio romance. Tendo como núcleo
a invasão da Rússia pelas tropas de Napoleão, 
em 1812, este Guerra e Paz cinematográfico 
surpreende pela grandiosidade dos meios, 

SERGUEI BONDARCHUCK

Serguei Bondarchuck

Um filme de Serguei Bondarchuk
Elenco: Lyudmila Saveleva, Vyacheslav Tikhonov,
Gennadi Ivanov, Irina Gubanova
Legendas: Português | Duração: 403 min

VOYNA I MIR 1966GUERRA E PAZ

mas sem nunca simplificar a pluralidade das 
personagens. Dito de outro modo: há no 
filme uma dimensão humana e afectiva que 
não é alheia ao facto de Serguei Bondarchuck 
acumular, com as funções de realização,
o trabalho específico de actor (interpretando 
a personagem nuclear de Pierre). Quase meio 
século depois, este é, por isso, um objecto que 
superou as convulsões da própria história em 
que foi gerado. João Lopes, Première

Guerra e Paz
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PEÇA INACABADA PARA PIANO MECÂNICO
[baseado na peça Platonov, de Anton Tchekov]

Mikhalkov filma sem dogmas. Muitas vezes 
me chocam e me parecem deselegantes os 
cortes que ele executa nos planos sequência 
com alguns “planos de corte” de personagens 
que estão esquecidas pela acção. Muitas 
vezes me parece que ele está a ser “impuro” 
e ligeiramente desagradável. Como por 
exemplo na câmara-na-mão que persegue 
Platonov na sua confissão histérica. Mas 
suponho poder afirmar que é essa “impureza”, 
essa sensibilidade ligeiramente grosseira e 
francamente “aproximativa” o que torna este 
filme possível e possibilita o seu pequeno 
milagre. É que ele consegue fazer-nos ver 
“tudo”; fazer-nos ver “todos e cada um”;
fazer-nos ver “cada instante” e “cada olhar”.
E é por isso que Tchekov resiste?
Sim. Diria. Porque também Tchekov era – graças 
a Deus – impuro e seguia nos seus textos os 
impulsos e os instantes de cada personagem. 
Exigindo aos actores a “découpage” que o 
cinema que quase nascia iria daqui a pouco 
inventar. E os impressionantes actores 
soviéticos deste filme, desenhando com clareza 
e mistério – sim, é possível: clareza e mistério – 
as suas personagens e cada um dos momentos 
inventam e reinventam o grupo. Vejam-nos 
um a um e revejam depois cada uma das suas 
personagens. Tão bem, tão bem.
Jorge Silva Melo, ciclo de cinema “Actor/Actor”
[Fundação Calouste Gulbenkian]

CIRCULAR, O AMOR
OLHOS NEGROS

Nikita Mikhalkov é um dos grandes cineastas 
russos a quem a «perestroika» abriu portas, 
embora já tivesse assinado, nos anos 70, 
clássicos como Peça Inacabada Para Piano 
Mecânico ou Cinco Noites. O seu estilo é o 
de um concertista de câmara que lança os 
holofotes sobre os interstícios da intimidade, 
acolhendo os dramas que se ocultam na 
invisibilidade e nos rumores. Com uma 
evidente tangência pelo teatro no seu trabalho 
de «mise-en-scène», onde sobrepuja o trabalho 

fabuloso com os actores, o seu cinema, de 
pequena produção até Olhos Negros, faz 
transitar uma espécie de introspecção das 
almas dos olhos arrebatados do espectador. 
Mikhalkov, como Tarkovsky, experimentou 
a Itália e deu-se muito bem realizando esta 
pequena obra-prima, que é um dos grandes 
filmes sobre o amor jamais feito por cineastas 
russos. A matriz foi-na bucar a Tchekov, 
cosendo três contos sobre um velho arquitecto 
que numa estância termal se apaixona por uma 
jovem russa de olhar acalentador. Nos actores 
contou com Mastroianni, num dos grandes 
papéis da sua carreira, com Silvana Mangano, 
Martha Keller e a Elena Soponova no papel da 
amada inspiradora. Mastoianni é um homem 
a envelhecer atoleimado pela opção que fez 
em jovem de trocar o seu talento por um 
casamento rico. Ao conhecer a jovem russa,
a pretexto do seu cãozinho, Mastroianni retoma 
o alento juvenil e não se conforma com o seu 
desaparecimento, o que o leva a abandonar 
tudo o e a errar pela Rússia em busca do amor.
António Cabrita, Expresso, Cartaz

NIKITA MIKHALKOV

Nikita Mikhalkov

Um filme de Nikita Mikhalkov
Elenco: Marcello Mastroianni, Silvana Mangano,
Marthe Keller, Yelena Safonova
Legendas: Português | Duração: 117 min

OCI CIORNE 1987OLHOS NEGROS

Um filme de Nikita Mikhalkov
Elenco: Aleksandr Kalyagin, Yelena Solovey,
Yevgeniya Glushenko, Antonina Shuranova
Legendas: Português | Duração: 103 min

NEOKONCHENNAYA PYESA DLYA MEKHANICHESKOGO PIANINO 1977
PECA INACABADA PARA PIANO MECANICO
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Tio Vânia apresenta, portanto, uma situação 
típica de Tchekov: um grupo de pessoas
que durante anos se destruíram umas
às outras, presentemente num ponto
de ruptura irreversível. Mas há, também,
a responsabilidade individual de cada um
no processo interior de auto-destruição:
o alcoolismo do médico, a “neurose da vítima” 
de Vânia, o egoísmo oco e feroz de Serebriakov, 
a passividade quase esquizofrénica de Sónia,
a incapacidade de Yeliena de enfrentar a 
verdade das suas emoções… claro que juntar 
tudo isto vai dar um resultado explosivo, mas
a sensação que prevalece é de resignação.
O corpo em cima da mesa de bilhar que apanha 
a chuva que cai do tecto parece simbolizar, 
neste aspecto, o facto de o desespero daquelas 
figuras ser tanto exterior como interior.
Mais tarde, a imagem do relógio com o pêndulo 
parado remete para o modo passivo como 
todas aceitam a depressão que criam à sua 
volta e para si mesmos, numa altura em que
já não vale a pena agredir o barómetro na 
parede, que já aponta antecipadamente
para a paisagem gelada do final. Não é difícil, 
a título de curiosidade, surpreendermos em 
Tio Vânia um momento que terá agradado 
especialmente a Hans Jürgen-Syberberg,
que escolheu o filme para este Ciclo de Teatro
e Cinema1: a fala do médico acerca da morte 
das florestas, da degenerescência do clima, 
da destruição por parte do homem daquilo 
que ele é incapaz de voltar a criar – tudo isto 
é consentâneo com o ideário que Syberberg 
começou a defender em Ludwig e mais tarde 
nos seus livros, especialmente no último, Vom 
Unglück und Glück der Kunst in Deutchland. 
Assim, no pessimismo que permeia o desfecho 
do filme de Konchalovsky, temos um tema 
eminentemente apropriado para terminar esta 
homenagem da Cinemateca ao autor de Die Nacht.
Frederico Lourenço, Folhas da Cinemateca

SIBERÍADA
DEPOIMENTO

A Siberíada fala-nos sobre a Sibéria ao longo 
do nosso século. A acção dos seus quatro 
episódios decorre em Elane, povoação perdida 
nos confins do mundo, no reino dos ursos. 
Os seus habitantes viviam sobre os jazigos de 
gás e petróleo, desconhecendo a riqueza que 
pisavam. Nessa povoação moram duas famílias 
de características diferentes: os Solomine, 
trabalhadores abegnados que procuram 
obter bens e conservá-los, e os Ustiujanine, 
revoltados, idealistas, sempre em busca da 
verdade. As duas famílias são duas faces de um 
mesmo processo: é impossível destruir se nada 
foi construído, é impossível edificar uma nova 
vida se não se ultrapassar a antiga maneira
de viver. […]
A Siberíada ensinou-me muito. Primeiro que 
tudo, obrigou-me a reflectir sobre o homem
e o meio-ambiente. O petróleo e outros 
bens da natureza não são um valor absoluto, 
são apenas um meio que o homem dispõe 
para melhorar a sua vida, para transformar 
e enriquecer as suas relações com outros 
homens e as suas relações com a natureza.
A. Mikhalkov Kontchalovsky, Celulóide

ANDREI KONCHALOVSKY

Andrei Konchalovsky

Um filme de Andrei Konchalovsky
Elenco: Irina Anisimova-Wulf, Serguei Bondarchuk, Irina Kupchenko
Legendas: Português | Duração: 104 min

DYADYA VANYA 1971O TIO VANIA

Um filme de Andrei Konchalovsky
Elenco: Vladimir Sajmolov, Vitalji Solomin,
Nikita Mikhalkov, Natalja Andrecejcenko
Legendas: Português | Duração: 275 min

SIBIRIADA 1978SIBERIADA 

1 Tio Vânia foi exibido no ciclo "Teatro e Cinema: A Escolha 
de Syberberg", Cinemateca Portuguesa, 1993
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CONSULTE A PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM


