
   
 

   
 

 

FORUM MUNICIPAL LUÍSA TODI-SETÚBAL  SEGUNDA 14 DEZEMBRO 2020 - 20H00   

MASTERCLASS: FILMES QUE EU AMO nº44 (entrada livre) 
 

O LAÇO BRANCO 
Tìtulo original: Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte 

Realização: Michael Haneke (Áustria, Alemanha, França, Itália, 2009) 
 

ENCONTRO COM MARIKA GREEN  
Durante a minha vida tenho dirigido diversos 

festivais de cinema, para os quais fui tendo 

como convidadas várias personalidades do 

cinema, do teatro, da literatura, das artes 

plásticas, até da história e da política. Tanto 

nacionais como internacionais. Sempre achei 

que os júris dos festivais de cinema deviam 

comportar diversas sensibilidades, diferentes 

olhares, variadas origens profissionais para 

impedir visões estereotipadas e, por vezes, 

resultados manipulados por grupos 

organizados.  

Já o disse, mas repito-o agora: já dirigi festivais 

em Lisboa, Portalegre, Viana do Castelo, Porto, 

Vila Nova de Famalicão, Seia, Portel… Cinema e 

literatura, cinema e ambiente, o castelo em 

imagens, etc. Entre as figuras de primeiro plano 

que estiveram comigo nesses eventos, haveria dezenas e dezenas de presenças a assinalar, mas permito-

me referir apenas alguns a título de exemplo. Entre os nacionais, de Raúl Solnado a Ruy de Carvalho, de 

Susana Borges a Laura Soveral, de Maria do Céu Guerra a Lia Gama, de Lurdes Norberto a Nicolau Breyner, 

de Manoel Oliveira a Fernando Lopes, de António Vitorino de Almeida a Fernando Dacosta, de Lídia Jorge a 

Teolinda Gersão, de Agustina Bessa Luís a Mário Cláudio, de José Eduardo Agualusa a Valter Hugo Mãe. De 

Joaquim Benite a Luís Miguel Cintra ou Jorge Silva Melo, 

de Carlos do Carmo a Marisa, de Carminho a Os Corvos ou UHF, de Bernardo Sasseti a João Pereira Bastos, 

de Maria Barroso a Otelo Saraiva de Carvalho, de Manuela Pinheiro a Eurico Gonçalves, de Gracinda Candeias 

a Maria Sobral Mendonça, e muitos mais a referir.  

No campo internacional, Lucélia Santos e Maria das Graças, Hugo Carvana e Claudio Marzo, Alexandra 

Stewart e Marika Green, Silvio Tendler e João Baptista de Andrade, Silvia Pfeifer e Lauro Moreira, Doc 

Comparato e … são alguns dos nomes que passaram por alguns desses festivais. 

Falando de “O Laço Branco”, filme austríaco, de Michael Haneke, há a assinalar a magnífica fotografia de 

Christian Berger, com quem fui aos fados em Lisboa durante uma curta permanência sua na nossa capital. 

Mas existe uma história prévia que será curiosa recordar. Há uns anos, por convite de Pierre-Henri Deleau, 

fui presidente de um dos júris internacionais, num festival, em Biarritz, dedicado a toda a produção 

audiovisual. Entre os meus colegas de júri, encontravam-se duas mulheres belíssimas e muito talentosas: 

Alexandra Stewart e Marika Green, ambas actrizes que se tinham notabilizado em filmes memoráveis. A 

primeira surgiu em “A Morte de Belle”, “Rogopag”, “Fogo Fátuo”, “Uma Portuguesa em Paris” ou “A Noite 

Americana”, entre vários outros. A segunda ficou célebre com uma única aparição sublime, em “O 

Carteirista”, de Bresson, onde era protagonista. Ambas estiveram em Portugal em júris de festivais por mim 

dirigidos, ambas foram de uma simpatia e amizade extremas.  

Marika Green, soube depois, era casada com Christian Berger, um dos maiores directores de fotografia 

europeus da actualidade, precisamente o responsável pela fabulosa fotografia de “Das weiße Band - Eine 



   
 

   
 

deutsche Kindergeschichte” (O Laço Branco). Fui mantendo contactos com Marika Green e um dia recebo 

uma mensagem sua a dizer que iria passar por Lisboa acompanhada pelo marido perguntado se poderíamos 

jantar e passar um tempo juntos. Claro que tudo se conjugou, jantámos e terminámos a noite numa popular 

casa de fados. Belas recordações.  

 

O LAÇO BRANCO 

“O Laço Branco” explode no interior de uma paisagem 

triste de uma aldeia alemã, em meados da primeira 

década do século XX, em pleno período pré I Guerra 

Mundial. Mas explode sobretudo no contexto de uma 

geografia humana que oscila entre o mais completo 

negrume e a cinza magoada. É um universo de adultos 

e crianças, num desolador horizonte onde se vão 

precipitando inquietantes acontecimentos, que 

resultam em indecifráveis enigmas. De um lado, os 

impolutos cidadãos de uma sociedade feudal, 

machista, autoritária, prepotente e exploradora dos 

mais fracos. Do outro lado, os rostos puros mas muito 

pouco ingénuos das crianças da aldeia que frequentam 

a escola do jovem professor que procura colocar 

alguma humanidade nas suas vidas. Quando se assiste a esta obra-prima de Michael Haneke não podemos 

deixar de recordar um outro excelente filme, “A Aldeia dos Malditos”, de Wolf Rilla (1960), ambientado 

igualmente numa pequena aldeia, desta feita no Midwich de Inglaterra, onde surge uma geração de jovens 

concebidos no mesmo dia e à mesma hora, uma hora de um dia parado no tempo, que permitiu a 

extraterrestres invasores apoderarem-se dos úteros das mulheres e conceberem seres maléficos que serão 

os seus pioneiros na Terra. Em “O Laço Branco” os extraterrestres são bem humanos, na sua desumanidade. 

Não descem do céu, vivem na terra e concebem crianças que não chegam com o Mal dentro de si, mas o 

vão aprendendo lenta e dolorosamente no dia a dia. “Das Weisse Band” é a crónica intimista dessa 

aprendizagem. O ódio instila-se, ganha-se, apodera-se de nós, inscreve-se no corpo dúctil de uma criança, 

cresce com as imagens que se vêem, com as dores que se sentem, com as injustiças que se interiorizam. 

É uma aprendizagem rigorosa, até se sentir o ressentimento, até se dominar a dor, até se calar o sofrimento, 

até que os olhos só vomitem ódio, até que se aprenda a lição de que temos de ser fortes, muito fortes, 

porque só os mais fortes resistem, porque são os mais fortes que comandam a aldeia, a cidade, o país, o 

mundo. “Sieg Heil!, Heil Hitler!, Heil mein Führer!” 

 

É isso mesmo que Michael Haneke nos procura 

fazer ver com o seu angustiante “O Laço 

Branco”. Foi deste barro que se fizeram os 

soldados que invadiram a Europa, tentando 

impor uma raça ariana. Foi desta argamassa 

que se criaram os cidadãos que se 

transformaram em turbas assassinas ao som de 

trombetas imperais. Foram estas crianças que, 

vinte anos depois, invadiram a Polónia e 

atravessaram Paris. Foram justamente elas que 

guardaram os campos de concentração onde se 

deu o Holocausto. Foram crianças crispadas 

pelo horror de uma educação sem amor, sem 

ternura, sem o afago de uma mão ou a doçura 

de um olhar, com a ponta do chicote em punho, para vergastar o mais pequeno desvio, ou manter sob o 

jugo da prepotência e da exploração trabalhadores e mulheres. Muitas delas cúmplices nada inocentes do 

que presenciavam e aplaudiam. 

Aparentemente a aldeia onde decorrem esses perturbantes factos é um local idílico. A calma é total, ou 

parece sê-lo. Até ao dia em que o cavalo do médico da aldeia tropeça num arame que une dois troncos de 

árvores e envia o homem para o hospital e o cavalo para abate. Depois há um incêndio de que ninguém 

descobre as causas, um agricultor que aparece enforcado, crianças que são torturadas e desaparecem na 

floresta, um pássaro que sai da gaiola para aparecer estripado por uma tesoura na secretária do barão todo-

poderoso. A violência existe, por debaixo de uma capa de austeridade, de rigoroso puritanismo, de asfixiante 

pobreza e miséria moral. 



   
 

   
 

Haneke não dá tréguas ao espectador, mas sem nunca entrar pelo caminho mais fácil da violência exposta. 

O que vemos, quase sempre, são sintomas ou consequências dessa violência calada, interiorizada, 

estrangulada. O que há de absolutamente notável neste filme surpreendente é que com a maior economia 

de meios se cria uma tensão insustentável. O que impera no filme não é o terror barato do “mata e esfola”, 

mas o horror institucionalizado, normalizado, quotidiano. É o terror imposto do interior, no interior. Um 

terror que marca fundo, que sulca de estigmas perenes quem o vive e a ele sobrevive. Um terror que 

fortalece e fulmina nos olhos das crianças. Crianças que avançam em bandos disciplinados e secretos, que 

progridem ameaçadoramente, com a aparente doçura da sua pele branca e olhos claros (as crianças de “A 

Aldeia dos Malditos” eram igualmente louras, de olhos transparentes). Que no seu íntimo, porém, vão 

gerando “O Ovo da Serpente” de que falou Bergman. 

Haneke é austríaco e sabe do que fala, mesmo quando fala de jovens alemães, os mesmos que invadiram 

o seu país e foram saudados por muitos compatriotas que se associavam às ideias do nacional-socialismo 

emergente. O cinema de Haneke nunca deixou de ser inquietante, e nunca se furtou a abordar formas de 

violência quotidiana, geradas no silêncio e que explodem na clandestinidade do tempo proibido (“Jogos 

Proibidos”, “Brincadeiras Perigosas”, “Código Desconhecido”, “A Pianista”, “Caché - Nada a Esconder”, “O 

Tempo do Lobo”, ou essa adaptação de “O Castelo”, revelada em Portugal pelo Famafest, numa das suas 

primeiras edições). 

A realização do cineasta austríaco atinge aqui um rigor e uma depuração que relembram os grandes mestres 

nórdicos (de Stroheim a Dreyer ou Bergman). A direcção de actores é majestosa na sobriedade e na 

fulgurância dos resultados, nessa inquietante atmosfera que se cria na combinação da tensão da atmosfera 

humana e da densa paisagem. A fotografia de Christian Berger é simplesmente magistral, num preto e 

branco pesado que cria as cores do terror do nada e veste o ecrã de uma magnitude de sombras tenebrosas. 

Um filme que tudo indica vai conquistar dois merecidos Oscars, o de melhor filme em língua não inglesa e 

o de melhor fotografia. Uma obra opressiva que o espectador demora a digerir, que se instala no seu 

subconsciente e diariamente o martela, sem complacências. O cinema no seu estádio mais puro, mais 

exigente, mais absorvente. 

 

O LAÇO BRANCO 
Tìtulo original: Das weiße Band - Eine 

deutsche Kindergeschichte 
Realização: Michael Haneke (Áustria, Alemanha, França, 

Itália, 2009); Argumento: Michael Haneke; Produção: 

Stefan Arndt, Veit Heiduschka, Michael Katz, Margaret 

Ménégoz, Ulli Neumann, Andrea Occhipinti; Fotografia 

(cor): Christian Berger; Montagem: Monika Willi; Casting: 

Simone Bar, Carmen Loley, Markus Schleinzer; Design de 

produção: Christoph Kanter; Direção artística: Anja 

Müller; Decorações: Heike Wolf; Guarda-roupa: Moidele 

Bickel; Maquilhagem: Anette Keiser, Waldemar Pokromski; 

Director de produção: Miki Emmrich; Assistente de 

realização: Hanus Polak Jr., Patrick Winkler; Departamento 

de Arte: Enzo Enzel, Gonda Hinrichs, Ilse Töpfer; Som: 

Vincent Guillon, Jean-Pierre Laforce, Michel Monier, 

Guillaume Sciama; Efeitos Especiais: Gerd Feuchter; 

Companhias de Produção: X-Filme Creative Pool, Wega 

Film, Les Films du Losange, Lucky Red, Medienboard 

Berlin-Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung 

(MDM), German Federal Film Board, Mini-Traité Franco-

Canadien, Deutsche Filmförderfonds (DFFF), Austrian Film 

Institute, Vienna Film Financing Fund, Ministère de la 

Culture et de la Communication, Eurimages, Canal+; 

Intérpretes: Christian Friedel (Professor), Ernst Jacobi 

(Professor - voz), Leonie Benesch (Eva), Ulrich Tukur 

(Barão), Ursina Lardi (Baronesa), Fion Mutert (Sigi), 

Michael Kranz (Professor de casa), Burghart Klaußner 

(Padre), Steffi Kühnert (Mulher do padre), Maria-Victoria Dragus (Klara), Leonard Proxauf (Martin), Levin 

Henning (Adolf), Johanna Busse (Margarete), Thibault Sérié, Josef Bierbichler, Gabriela Maria Schmeide, 

Janina Fautz, Enno Trebs, Theo Trebs, Rainer Bock, Susanne Lothar, Eddy Grahl, Branko Samarovski, Klaus 



   
 

   
 

Manchen, Birgit Minichmayr, Sebastian Hülk, Kai-Peter Malina, Kristina Kneppek, Stephanie Amarell, Aaron 

Denkel, Detlev Buck, Anne-Kathrin Gummich, Carmen-Maja Antoni, Christian Klischat, Michael Schenk, 

Hanus Polak Jr., Sara Schivazappa, etc. Duração: 144 minutos; Distribuição em Portugal: Atalanta Filmes; 

Classificação etária: M/ 16 anos; Estreia em Portugal: 7 de Janeiro de 2010. 
 

 
 
FORUM MUNICIPAL LUÍSA TODI-SETÚBAL SEGUNDA 21 DE DEZEMBRO 2020 
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LADRÕES DE BICICLETAS 
Título original: Ladri di Biciclette 

Realização: Vittorio De Sica (Itália, 1948) m/6 ANOS |Dtração:93 minutos 


