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Em Vanitas, o mundo da moda ser-
ve de pano de fundo à relação entre 
duas mulheres de diferentes gera-
ções e perspetivas, quanto à impor-
tância dos afetos. O filme, onde a 
ideia da morte está omnipresente 
como entidade superior à vaidade 
das personagens, começa com o fa-
lecimento da mãe da protagonista, a 
estilista Nela Calheiros, uma espécie 
de mãe adotiva e mentora da outra 
personagem principal, Mila.
Embora seja uma modelo de carrei-
ra relativamente instituída e adorada 
por três homens, Mila entra num 
processo de autocomiseração. En-
tre sentimentos de culpa, crises de 
anorexia e extremo cansaço, a morte 
de Nela Calheiros obriga-a a assu-
mir a responsabilidade do atelier da 
estilista e levantá-lo do caos que se 
instaurara.
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Vanitas
O Caminheiro errante e as assombrações

 
Passageiras mortais e fortuitas, nos filmes de 
Paulo Rocha as figuras movem-se – como que 
pressentindo secretamente que a seu tempo se 
irão tornar fantasmas – no universo dos elementos 
naturais (a água, a terra, o ar, o fogo), mas também 
entre os vestígios e os sinais que os passos de 
gerações foram dispersando, um pouco por todo 
o lado. Cada personagem interage não só com 
as outras personagens, mas também com o deus 
do lugar. Magia secreta da natureza, mistério do 
passado e dos que o habitam. O cinema de Paulo 
Rocha é a obra artística de um grande paisagista 
(barroco?; pós-impressionista?; japonês?), a pintura 
de uma natureza permanentemente mutável e 
vibrante, retrato da metamorfose contínua de 
personagens e das aparências fugazes do mundo; 
mas é também sobressalto da memória, percepção 
de indícios, encontro com as ruínas deixadas pelo 

tempo, pelo diálogo e pela dança com os mortos. É o que conta a propósito da génese 
de A Ilha dos Amores: “Pode dizer-se que, enquanto deambulava pelos cemitérios de 
Tokushima, se me apresentaram os fantasmas de algumas mulheres e de um homem, e 
fui arrebatado por eles.”
Há uma fotografia, já algo distante, de um Paulo Rocha no início dos anos 80, com uma 
pequena câmera na mão, cercado e quase submerso numa densa vegetação luxuriante 
(também ela já quase um pastiche ou uma colagem natural, trata-se de Sintra!) e, à 
direita, a presença silenciosa de uma cruz: nesta paisagem, à qual só falta a caveira da 
“vanitas”, ergue-se a figura delicada do caminheiro errante solitário, o transeunte cineasta 
vampiro. Cada lugar encerra em si mesmo uma “ficção” povoada de espíritos, de inúmeras 
histórias para contar, de habitantes do passado que não parecem dispostos a desaparecer 
e dissipar-se, mas antes voltam a falar com os que estão provisoriamente vivos. E aqui 
– nos fantasmas do lugar – reside a origem do desejo do cinema de Paulo Rocha: entre 
o cotê “realista” do flagrante espontâneo, o risco, o fôlego, a emoção própria de cada 
enquadramento, e o desenrolar visionário da narrativa desenvolve-se uma enorme tensão 
erótica.
Conheci bastante bem Paulo Rocha para poder recordar esse seu modo visionário de 
fantasiar, de imaginar um sem fim de histórias e personagens a partir de um local. Um 
dia, levei-o às antigas cidades etruscas de Cerveteri e Tuscania, e foi como se sentisse a 
presença dos seus antigos habitantes e, logo ali, como se – em contacto com a terra, com 
as pedras, com as sepulturas –, começasse a sonhar de olhos abertos. Levou-me de carro 
a Lisboa, para percorrer todos os lugares de Os Verdes Anos, um filme em parte semi-
autobiográfico e misteriosamente impregnado pelo espaço e pelo tempo de uma cidade 
em transformação, num dado momento histórico (1963). Dizia ter aprendido com Renoir e 
com os japoneses “a vibração dos corpos na paisagem, o impacto dos corpos nas rochas, 
o percurso da luz...”. Inundado por forte sensualidade e pungente tristeza, transcrita na 
percepção da manifestação e passagem do tempo, da sua irredimível dissipação, na 
forma errática e sem destino com que Isabel Ruth e Rui Gomes se movem nos terrains 
vagues dos subúrbios, nos quais fatalmente naufragam com os seus amores frustrados. 

Roberto Turigliatto, Il passeggiatore e i fantasmi, Il Manifesto, 2 de Janeiro de 2013
(tradução de Paula Mascarenhas)
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