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 “Ao filmar a vida das obras de arte, é a nossa própria vida que Wiseman interroga.”
Gaspard Nectoux - Cahiers du Cinéma

Excertos de entrevista de Arnaud Hée a Frederick Wiseman, Paris, 12 de Abril de 2014

Como filmar os quadros? Esta impunha-se como uma questão bastante complexa, especialmente tendo em conta o grande número de obras.
O princípio pelo qual me guiei foi o de quebrar o quadro – a moldura e a parede onde está pendurado – para poder entrar de facto na pintura em si. 
Para fazê-lo, usei uma abordagem semelhante à de fazer um filme, alternando entre planos gerais e close-ups, trabalhando depois na profundidade
de campo dos quadros em si. Em cinema, a pintura ganha vida se não virmos a parede, a moldura ou a placa com as informações técnicas e o nome
do artista. Quando vemos estes elementos cada obra torna-se num mero objecto. A minha intenção era sugerir que cada quadro tem vida e uma 
história para contar. Filmámos reuniões da comissão executiva do museu, mas o nosso verdadeiro foco foram sempre as obras. A meu ver, estas são 
muito mais interessantes do que os conflitos internos ou políticos. Não existe nenhuma emoção humana que não seja abordada naquelas peças,
e em maior profundidade do que quaisquer lutas de poder dentro da instituição que pudessem ser expostas. Desde crueldade a ternura, está tudo 
lá! No entanto, é claro que o mundo exterior e as tensões que impõe ao museu são abordadas, pois procuro mostrar tudo o que posso, e não me quis 
esquivar definitivamente de nenhum desses aspectos.
Guio-me maioritariamente pelas circunstâncias, tentando capturar a essência da vida contemporânea, e na National Gallery esta está profundamente 
ligada ao passado. Essa ligação é vital, e é também uma das razões pelas quais a palavra e a sua relação com cada pintura é tão importante neste 
filme. É vital podermos ver em primeira mão a experiência de cada visitante perante uma obra, a forma como este a interpreta, tendo em conta 
não só a pintura, mas aquilo que é dito sobre ela. A forma como cada guia ajusta o seu registo consoante o alvo da sua exposição é um fenómeno 
absolutamente fascinante, e que levanta uma série de questões, sem esclarecer nenhuma. Nesta relação entre palavra e imagem, tento jogar com 
associações, por vezes literais, pois o meu objectivo é que o espectador veja aquilo que está a ser explicado, que compreenda e que possa interagir 
com aquelas obras. Outras vezes estas associações tendem a ser mais evocativas e menos concretas, mas o intuito é o mesmo.

Um grande, grande filme

Frederick Wiseman tem 84 anos, e que viva mais 84: o género documental precisa dele. Nos últimos anos, este mestre do género tem-se especializado 
em retratos institucionais épicos, como A Dança – Le Ballet de L’Opéra de Paris de 2009, acerca do Ballet Opera de Paris e At Berkeley de 2013, uma 
imersão heroicamente absorvente no universo do campus da Universidade da Califórnia. Wiseman traz-nos agora um objecto que, embora tenha um 
valor acrescentado para os espectadores britânicos, é universalmente reconhecível como um grande, grande filme. National Gallery tem quase três 
horas, mas apenas após duas horas e meia parei para olhar para o relógio e surpreendido com o facto de que estava quase no fim.
Está maravilhosamente bem organizado e é impossível vê-lo sem aprender uma série de diferentes e interessantes factos. A técnica de Wiseman
é simples, refinada e de uma pureza empolgante. O realizador adopta, sem excepção, uma estratégia fly-on-the-wall – fora a escuta das gravações 
de outras pessoas, não existem entrevistas para a câmara, apenas material que o realizador testemunha na primeira pessoa. Este inclui uma enorme 
vastidão de actividades – visitas guiadas para crianças, reuniões na direcção acerca de cortes no orçamento, carpinteiros a desbastar paredes
e o esforço silencioso e minucioso dos peritos e especialistas em restauro nas caves da galeria.
Foi em 2012 – ano de Ticiano, da exposição Turner Inspired: In The Light of Claude, e do final da magistral exposição Leonardo Da Vinci: Painter At The 
Court of Milan – que Wiseman teve acesso ao museu. O realizador nunca se presta a procurar controvérsia através de zelos excessivos – a sua forma 
tranquila e discreta de filmar mostra uma elegância receptiva do universo em que nos mergulha, ao invés de um registo mais jornalístico. Ainda assim, 
quando existem divergências, Wiseman sabe usá-las sensatamente, sem necessitar de sublinhá-las. A glória deste filme é exactamente esta: ser uma 
obra que não necessita de se esforçar para ter impacto, consegue-o deixando-se ficar e embalando-nos com a sua inteligência. 

Tim Robey - The Telegraph
9 de Janeiro de 2015

Um dos mais importantes museus a nível europeu, a National Gallery foi fundada em 1824, com um acordo da House of Commons para comprar a colecção de arte do banqueiro John Julius 
Angerstein, um importante patrono das artes inglês. Para uma melhor conservação do acervo de Angerstein, foi construído o edifício que hoje conhecemos, em Trafalgar Square, para que tanto 
os moradores abastados da zona como toda a cidade de Londres pudesse comodamente deslocar-se à galeria.

UM FILME DE FREDERICK WISEMAN



O GRANDE MUSEU
U M  F I L M E  D E  J O H A N N E S  H O L Z H A U S E N

SELECÇÃO OFICIAL
SAN FRANCISCO FILM FESTIVAL

LOS ANGELES FILM FESTIVAL
SYDNEY FILM FESTIVAL
LONDON FILM FESTIVAL

“Uma das grandes inspirações para fazer este filme foi a justaposição que existe no universo do museu. Trata-se de um mundo composto por objectos; 
os museus têm coisas que preservam e que são objectos de idades imemoriais, de locais e épocas completamente diferentes da nossa.

E por outro lado, há os indivíduos envolvidos; que manuseiam e cuidam dos objectos, reflectem sobre eles e os contagiam,
uma e outra vez, com o seu espirito, enchendo-os de significado”

Johannes Holzhausen

A Beleza inquietante de um “gabinete de curiosidades”

Silêncios quase religiosos e gestos lentos e precisos, que nos relembram o valor do tempo… Durante um ano, Johannes Holzhausen filmou os 
bastidores do Kunsthistorisches Museum, o museu de História da Arte de Viena. Durante este período, o realizador captou a renovação de uma das 
suas alas, a Kunstkammer, onde se encontram peças raras do Tesouro Imperial e do Gabinete de Curiosidades* dos Habsburgos. Com um olhar único 
e insolente, Holzhausen seguiu de perto todas as profissões e ofícios desta instituição colossal, captando verdadeiras pérolas: O cuidado cirúrgico com 
que os trabalhadores, usando luvas de látex, preparam quadros para exposição; uma funcionária que trabalha como frente-de-sala há vinte anos que 
se queixa de nunca ter sido apresentada aos colegas de outros departamentos; uma perita em restauro de bata branca e óculos infravermelhos que 
parece saída de um filme de ficção científica; uma historiadora de arte que consegue compor um quadro renascentista fazendo uma montagem virtual 
no seu computador; discussões sobre estratégias de comunicação e promoção a adoptar para conquistar novos públicos... O realizador mostra tanto as 
vidas e os destinos dos indivíduos que fazem parte da equipa do museu, como as questões políticas e económicas que surgem numa instituição pública 
da dimensão do Kunsthistorisches Museum, as difíceis batalhas orçamentais e estratégias de marketing a delinear antes do início da temporada.
No fim resta, acima de tudo, a beleza quase inquietante deste “gabinete de curiosidades” e nós, espectadores, sustemos a respiração cada vez que uma 
mão levanta a mortalha branca em que cada peça está envolvida, enquanto aguarda para ser exposta ao público.

Guillemette Odicino – Télérama
4 de Março de 2015

*antecessores dos museus, os Gabinetes de Curiosidades eram lugares onde, especialmente na época dos descobrimentos, se coleccionavam objectos raros, que se 
catalogavam em várias categorias.

O Kunsthistorisches Museum é um dos principais museus de belas-artes de Viena, Áustria. Desenhado no estilo da renascença italiana por Gottfried Semper e Karl Freiherr von Hasenauer, foi 
construído entre 1872 e 1891, ano em que foi inaugurado pelo imperador austro-húngaro Francisco José I. Este museu foi construído para abrigar a grande colecção da casa dos Habsburgos, 
dinastia que governou o império austro-húngaro durante toda a sua existência.

“Um grande filme acerca de um grande museu”
Sabine Haag, Directora Geral do Kunsthistorisches Museum
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“Um dos mais importantes museus do mundo recebe um olhar documental quase tão envolvente
e apaixonante como o próprio estabelecimento”

Jay Weissberg – Variety


