
A POLÉMICA DE “I AM CURIOUS”:
UM DESAFIO À CENSURA NO FINAL DOS ANOS 60

No seu país de origem, a Suécia, a estreia do primeiro dos dois “Curious” 
aconteceu no dia 9 de Outubro de 1967, nas cidades de Estocolmo 
e Gotemburgo. No início, essa estreia chegou a parecer incerta.
O Swedish Board of Censors (SBC) estava muito reticente em relação a 
algumas cenas de relações sexuais e a certas sequências com conteúdo 
político. Por essa razão, o SBC foi chamado para ver o filme e julgou
“I Am Curious Yellow” como um produto artístico com uma quantidade 
pouco usual de envolvimento moral e político.
O filme acabou por ser lançado mas o chefe dos censores, Erik Skoglund, 
afirmou: “O realizador e o produtor ignoraram a sua responsabilidade 
social para com o público.” Skoglund considerava também que algumas 
sequências eram questionáveis, quase no limite da pornografia. “I Am 
Curious Blue” passou a censura sem necessidade de reuniões extra
e teve a sua estreia a 11 de Março de 1968.

A polémica dos dois “I Am Curious” ultrapassou as fronteiras da Suécia 
e espalhou-se um pouco por todo o mundo. Logo após a sua estreia, 
“I Am Curious Yellow” foi vendido para 16 países, os quais tinham 
também um grande interesse no “I Am Curious Blue”.
O facto de “I Am Curious Yellow” ter sido vendido para 16 países 
não significava, no entanto, que o filme fosse exibido nos 16 países. 
Nunca um filme sueco teve tantos problemas com a censura e sofreu 
tantos cortes. Na Dinamarca, onde o filme teve críticas muito boas, os 
dinamarqueses puderam ver “I Am Curious Yellow” sem cortes.
Mas na Noruega a situação foi bem diferente: o filme foi proibido na 
sua totalidade. O caso de “I Am Curious” foi objecto de um editorial 
no jornal Dagbladet a 19 de Outubro de 1967, no qual se dizia que o 
filme era “forte e realista” e afirmava-se que “aplicar cortes iria destruir 
o todo”. Na altura, fizeram-se viagens regulares de autocarro nas áreas 
fronteiriças da Noruega para ver o filme na Suécia.

Na Finlândia, o filme foi também proibido e na Islândia a exibição de 
“I Am Curious Yellow” foi cancelada após duas semanas, por ordens da 
polícia. Em França, “I Am Curious Yellow” foi permitido ser mostrado 
com alguns cortes e obteve uma boa recepção por parte da crítica. Nos 
Estados Unidos, o filme foi apreendido pelas autoridades aduaneiras. 
O importador, a Groove Press, iniciou um litígio. O filme foi mostrado
a cerca de 30 críticos convidados na cidade de Nova Iorque na condição 
de que não escrevessem críticas sobre filme. Um filme anterior de 
Sjöman, “491”, já tinha sido apreendido pelas autoridades. O filme 
acabou por ser lançado de forma limitada após dois anos de litígio.
O julgamento de “I Am Curious Yellow” foi largamente mencionado na 
imprensa.

100 000 METROS DE FILME

Um caleidoscópio polémico. Uma mistura de reportagem, imaginação, 
demagogia. Feito a partir da plataforma da esquerda insatisfeita.
E sem escrever nenhum argumento pré-definido. Esquecer as regras e 
deixar os actores escreverem eles próprios! Prestar atenção às suas ideias, 
mesmo que não correspondam ao que se pretende. Que se lixe toda a 
estética! Tirar fotografias, tirar fotografias e deitá-las fora – mas manter 
tudo o que cheire à Suécia neste preciso momento. A lixeira também diz 
algo acerca da sociedade. 
Para completar esta experiência, fiz dois filmes. Um amarelo e outro 
azul (como as cores nacionais da Suécia). Mas o segundo filme não 
é uma continuação do primeiro. Pelo contrário. Ao espreitar através 
do caleidoscópio pode ver-se um padrão (o amarelo). Agora vira-se o 
caleidoscópio – as peças que estão lá dentro são as mesmas, mas ganham 
um novo padrão (o azul). Não tem importância qual o padrão que se 
decide ver primeiro. Mas se nunca se virar o caleidoscópio, a experiência 
falha.
Parece-se realmente com isto a Suécia no final de 1960? Eu penso que 
sim. Algumas pessoas dirão que confundi o meu objecto e apresentei um 
retrato de mim próprio em vez de um retrato da Suécia. É uma mudança 
engraçada, não é? E frutífera, por vezes. Não é?
A Suécia pode ser “um laboratório para o mundo”. Um cantinho do mundo 
onde as soluções não violentas são utilizadas para tentar resolver os 
problemas sociais. Alguns suecos sonham com isto para o futuro (entre 
eles, eu).
Mas os estrangeiros parecem pensar que este sonho para o futuro é já uma 
realidade e fazem da Suécia um símbolo no qual projectam os seus medos 
e ansiedades. Um símbolo de igualdade social e liberdade sexual! Às vezes, 
parece um paraíso. Outras vezes parece um aviso terrível.
Se eu puder atirar este símbolo para a confusão, melhor ainda.
Depois disso, a realidade da Suécia terá uma hipótese. 

Vilgot Sjöman

SEXO E POLÍTICA: UMA ENTREVISTA COM VILGOT SJÖMAN
por John Lahr

O realizador sueco de “I Am Curious” explica como conseguiu fundir os 
temas do erotismo, auto-descoberta, voyeurismo e não-violência num 
filme sobre as novas liberdades da juventude.

“I Am Curious” parecia ser um Tristram Shandy cinematográfico,
no sentido em que usava as convenções do filme contra ele próprio; 
as atitudes em relação ao sexo, posição da câmara, colocar o próprio 
realizador no filme, etc. Quais eram as ideias (sociais, sexuais 
cinematográficas) contra as quais queria trabalhar?

Eu tinha feito quatro filmes, o último deles “My Sister, My Love”, o qual 
senti que me levava a um beco sem saída. Com “My Sister, My Love” 
eu estava a tentar fazer uma peça bem-feita, traduzida em termos 
cinematográficos. 

Quer dizer com uma coerência lógica? 

Sim. Com linhas belas e estrutura, no mesmo estilo que o Bergman tinha 
inventado para o filme sueco. Como é que se lidam com os problemas 
modernos no guarda-roupa? Temos o “Sétimo Selo” e outros como ele. 
Então, “My Sister, My Love” foi realmente um exercício com base na 
sua “escola”. Apesar de pensar que o filme tinha alguns sentimentos
e emoções que eram pessoais e não Bergman, era dessa escola e dessa 
tradição que precisava de me libertar. Com a sua realização eu sentia-me 
livre mas pensava “Meu Deus, o que é que vou fazer agora?” E depois 
respondi; “Tentar todo o tipo de coisas”. Não vais fazer um filme bem 
feito; a coisa mais importante é ficar vivo, de alguma forma. Podia ser 
estranho ou um fracasso, mas tinha que tentar. Estas duas versões de
“I Am Curious” foram experimentais. Tentei fugir das técnicas existentes. 
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Elenco:  Lena Nyman, Vilgot Sjöman, Börje Ahlstedt



Quais foram algumas das novas técnicas descobertas com
“I Am Curious”?

A entrevista foi uma nova técnica para mim. Aproximei-me de um 
ministro do comércio. Enquanto estava a filmá-lo coloquei-me numa 
situação ficcional, comigo (como entrevistador) a olhar para a Lena. Isto 
deu-lhe uma outra dimensão. Para mim, a palavra importante era “jogar” 
– “jogar” com a realidade, não apenas representá-la…

Esta ideia pode ser nova para os filmes suecos, mas o Fellini não se 
colocava a si próprio e à sua equipa nos filmes?

Sim, e o curioso é que Bergman dá algumas pistas sobre isso em 
“Persona”. Ele fez esse filme em 1966 e eu fiz “I Am Curious” logo a seguir. 
Não sabíamos o que é que o outro estava a fazer e não estávamos em 
contacto nessa altura. Claro, pode ver-se por este filme que eu vi muitos 
filmes de Godard; pode ver-se também que eu gosto muito do “8 ½”. 
Queria fazer a minha própria versão disso. “8 ½” é um auto-retrato, 
mas o Fellini não se retratou realmente a si próprio. Mastroianni faz um 
papel muito mau. É uma espécie de espaço vazio; não tem acção. Existe 
muita reflexão sobre aquilo que se passa à sua volta e é feito de uma 
forma belíssima. Mas o Mastroianni está sempre a olhar para as pessoas. 
Raramente está envolvido. Agora, o que é que eu poderia fazer que
o Fellini não tivesse feito antes? Oh, eu poderia protagonizar o meu filme. 
Mas queria também evitar ser o comentador da acção (o tipo de coisa 
que se vê tão frequentemente); queria estar envolvido na acção. E é 
assim que surge o triângulo amoroso com os outros dois actores. 

Previu no seu diário que algumas pessoas iriam achar este filme 
escandalosamente sexy. As autoridades nos Estados Unidos 
sentiram-se obviamente assim. No entanto, os seus instintos foram 
puritanos e as improvisações trouxeram ideias artísticas que não 
teria considerado inicialmente…

É verdade. Eu tinha um sentimento de estranheza em relação às cenas 
amorosas que tinha feito nos filmes anteriores. Pensei que se fosse 
alguma vez fazer uma cena de sexo que tivesse algum valor seria melhor 
contactar pessoas que tivessem interesse em fazer isto. Para que não 
existissem as habituais barreiras emocionais e psicológicas.

O que é que o deixava insatisfeito com a forma como o sexo era 
apresentado no ecrã?

Primeiro, existe um padrão geral dos filmes Americanos/Franceses/
Italianos e a forma como eles lidam com o sexo. Num filme americano, 
vê-se um beijo e depois um fade-out junto a uma cama. O que a tradição 
sueca fazia era prolongar essa ideia. Tem-se os actores na cama, estão 
cobertos com lençóis para que não se possam ver os genitais ou o peito. 
E depois criam-se ângulos de propósito para evitar expor essas partes. 
Sentia-me muito inibido enquanto estava a realizar cenas de sexo 
tradicionais, cheias de clichés… Pensei “Se vou fazer alguma cena de 
amor não posso cair nestas cenas recorrentes. Tenho que quebrar estes 
clichés se quero fazer alguma coisa que valha a pena.”

O facto de ter um papel no seu filme e de também estar atrás da 
câmara levanta uma questão que é mencionada no seu próprio 
diário, a questão do voyeurismo. 

A câmara e o voyeurismo estão intimamente ligados, mas existem poucos 
momentos no cinema onde o tema da câmara como voyeur tenha sido 
desenvolvido. Quando fiz a primeira cena de amor no meu primeiro 
filme, senti-me subitamente como um voyeur. Não tinha pensado nisso 
antes. Faz parte da profissão de realizador. Falei com Bergman sobre esta 
experiência e ele disse “Sim, tu és certamente um voyeur.
E tens uma grande câmara que está a registar isso para que possas vê-lo 
vezes sem conta.” Voyeurismo está relacionado com o realizador e com 
a equipa, mas tem algo a ver com o público também. O público vai para 
uma sala fechada para ver outras pessoas. É esta a tradição do cinema. 
Normalmente não pensamos nisto nestes termos mas, meu Deus, se és 
uma rapariga de 11 anos e vês o herói e a heroína a beijarem-se num 
close-up, isso é voyeurismo. O que tenho tentado fazer é trazer este tema 
à superfície, abri-lo para discussão e ilustrá-lo. Descobri que este era 
um dos temas principais do filme enquanto estava a fazê-lo. Portanto,

o título “I Am Curious” surgiu de forma bastante natural; é uma outra 
forma de dizer “I Am a Voyeur.”

Como é que o público sueco respondeu ao sexo em “I Am Curious”? 
Ficou chocado, chateado ou confuso?

Tivemos todo o tipo de reacções. Há pessoas que dizem “Meu Deus, isto 
é um alívio. Finalmente um pouco de realidade. Isto é bom e saudável.”
Depois há um outro elemento que diz “Isto é a coisa mais suja que já 
vi. Aquele homem é destrutivo”. Depois escrevem cartas anónimas nas 
quais ameaçam matar-me ou queimar-me juntamente com a Lena.

E sobre a imagem de um público sueco mais liberal?

A discussão sobre sexo é mais aberta no nosso país do que na América. 
É mais fácil ser-se mais aberto num pequeno país de sete milhões 
de pessoas que é bastante homogéneo comparado com o teu país.
Eu queria mesmo representar a Suécia no final dos anos 60 neste 
filme. Queria baralhar uma audiência estrangeira com ele, dizendo por 
um lado, que a Suécia é muito activa e aberta mas por outro ainda se 
encontram muitas dificuldades. 
O seu filme conta fortemente com técnicas documentais. Mesmo ao filmar 
uma cena de sexo, a sua câmara não está à procura de um ângulo erótico.
O sexo é representado de uma forma directa. 
Isso foi uma decisão importante para o fotógrafo e para os actores. No 
entanto, se nos íamos afastar dos velhos clichés, tínhamos que dizer: 
é assim que as pessoas são, agora coloca a câmara nelas e não uses 
truques. 

Diria que “I Am Curious” é pornográfico?

Não. A pornografia deleita. Aponta para uma coisa: sexo, excluindo tudo 
o resto da imagem. As pessoas não são seres humanos na pornografia. 
Normalmente sabe-se pouco sobre elas. Esta combinação de deleite e 
isolamento pertence à pornografia, mas não ao meu filme. Eu não estava 
muito preocupado (nem a Lena nem o Börje) quando fizemos o filme 
se este iria ou não excitar a audiência. O nosso objectivo principal era 
acrescentar conhecimento sobre o comportamento humano, de uma 
forma artística.

Quais os aspectos da sociedade sueca que estava a analisar?

Eu sinto que estou a representar uma espécie de abertura de portas 
fechadas na sociedade sueca. O que o filme realça, parcialmente,
é o sexo. Mas é um tipo de sexo bastante jovem e imaturo. Eu imagino 
que quando a Lena entrevista os seus rapazes, ela tem um código 
secreto para o valor sexual da experiência. Algumas das cenas, como 
quando fazem amor debaixo de água ou na árvore, são claramente 
uma paródia. Estou a mostrar a nova liberdade dos anos 60. Como sabe, 
somos permissivos em relação à pornografia, em larga medida. Refiro-
me a isso, enquanto faço troça dos excessos técnicos. Isso pode sentir-se 
nas cenas do campo. Acredito que deva romper-se com a hipocrisia, mas 
isso deixa ainda espaço para a paródia. 

Porquê as duas versões de “I Am Curious”?

Originalmente, estávamos apenas a recolher material, a filmar histórias. 
Acabámos com uma quantidade tremenda de material. Pensei que 
deveria fazer uma história seguida, mas isso teria sido um filme com 
quatro horas. Então, decidi fazer dois filmes. , o segundo conta a mesma 
história – a história de Börje, Lena e eu a fazermos um filme. Mas tenho 
material diferente em cada filme, retratando aspectos diferentes da 
sociedade sueca. O filme “Azul” lida com o Estado, a Igreja, os campos 
prisionais e outras coisas. A minha intenção é fundir os dois. Existe um 
padrão amarelo e um padrão azul. Ao juntar os dois tem-se uma imagem 
completa. Azul e amarelo são as cores suecas. Quero que os dois filmes 
sejam vistos como um todo. 

Excertos de uma entrevista publicada originalmente no nº56 da 
Evergreen Review, em Julho de 1968. Publicada a 10 de Março de 2003
na Criterion Collection.


