
O CINEMA DE

ERMANNO
OLMI



CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

DIRETOR GERAL (INTERINO)
Gilberto Labor

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Gilberto Labor

DIRETORA DE PRODUÇÃO E  
APOIO A EVENTOS
Luciana Mantovani

DIRETORA DE CURADORIA E 
PROGRAMAÇÃO
Branca Ruiz

CURADORES DE CINEMA
Celio Franceschet
Leticia Santinon

ASSESSORES DE IMPRENSA
Alvaro Olyntho
Zaira Hayek

O CINEMA DE ERMANNO OLMI

REALIZAÇÃO
Vai e Vem Produções Culturais 

CURADORIA
Guy Borlée (Cineteca di Bologna)
Liciane Mamede (Vai e Vem Produções Culturais)

PRODUÇÃO EXECUTIVA
Cecília Lara
Liciane Mamede

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
Liciane Mamede
Maria Chiaretti

ORIGEM DAS CÓPIAS
Cineteca di Bologna
Cinecittà Luce 

REVISÃO DE CÓPIAS
Cristina Mendonça Flores

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Atti Comunicação

LEGENDAGEM 
4Estações

PROJETO GRÁFICO
estúdiovira (Marina Pappa e
Marina Rosenfeld Sznelwar)

AGRADECIMENTOS
Ermanno Olmi
Elisabetta Olmi
Gian Luca Farinelli, Andrea Meneghelli, 
Carmen Accaputo e Enrica Serrani (Cineteca 
di Bologna)
Cinemateca Portuguesa (na pessoa de João 
Pedro Bénard)
Intramovies (na pessoa de Manuela Mazzone)
Rai Cinema (na pessoa de Maria Luisa Giordano) 
Rai Commerciale (nas pessoas de Benedetta 
Migliore e Catia Rossi) 
Rai - Radiotelevisione Italiana (na pessoa de 
Matteo Chiocchi)
Cinecittà Luce (nas pessoas de Paola Ruggiero 
e Marco Cicala)
Cinemateca do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro
Adriano Aprà
Andrea Baldi (Istituto Italiano di Cultura)
Giovanni Maria Ponta (Istituto Italiano di Cultura)
Michael Serceau
Sérgio Alpendre
Tullio Kezich

ORGANIZAÇÃO EDITORIAL
Guy Borlée
Liciane Mamede

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Maria Chiaretti

TRADUTORES
Andréa Aguiar
Nilson Moulin
Tatiana Monassa

REVISÃO DOS TEXTOS
Ana Paula Gomes



20 de junho a 10 de julho de 2014 

Centro Cultural São Paulo: 
R. Vergueiro, 1000 - Paraíso  São Paulo - SP, 01504-000

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 20h;  
sábados, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 10h às 20h.

informações: (11) 3397-4002

Sala Paulo Emilio - 99 lugares 
Sala Lima Barreto - 99 lugares

PREÇO DO INGRESSO: R$ 1,00    

ORGANIZAÇÃO GUY BORLÉE E LICIANE MAMEDE

O CINEMA DE ERMANNO OLMI



O Centro Cultural São Paulo e Prefeitura de São Paulo, através da Secre-
taria de Cultura, é um dos principais equipamentos de difusão de cultura da 
cidade, com o foco na democratização da cultura, formação e acesso.

 A mostra “O Cinema de Ermanno Olmi” apresentará, ao longo de três 
semanas, 12 filmes do reconhecido diretor italiano e um documentário desen
volvido por alunos do grupo ipotesICinema, escola de cinema criada por Olmi 
em 1982. Durante o evento, o público terá a oportunidade de participar de um 
debate sobre a obra do cineasta com o crítico Sérgio Alpendre.

 Desta maneira, O CCSP reitera o seu papel de articulador, organizando e 
promovendo a cultura na cidade, garantindo o acesso da população, a produ-
ção e a fruição de bens culturais por meio da oferta de um sistema público e 
diversificado de programas, projetos e serviços.
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Conheci Ermanno Olmi, pessoalmente, em 30 de novembro de 2001. 
Ele estava em Bolonha para apresentar a transferência da sua “nãoescola” 
ipotesICinema de Bassano del Grappa para o interior da Cinemateca em que 
trabalho há 20 anos. Lembro bem do dia porque festejava meu aniversário de 
34 anos e estava acontecendo o festival do qual eu era curador naquela época, 
a Mostra das Escolas Europeias de Cinema. Naquele dia, me bastou escutá-
lo por alguns minutos para me convencer de que era um homem absoluta-
mente sincero. Uma sinceridade à prova de balas. Uma sinceridade ancestral, 
como aquela de um avô sábio e atento à transmissão de seu saber para filhos 
e netos. ipotesICinema era apresentada por Ermanno como uma oficina de 
aprendizagem, aberta tanto na entrada quanto na saída, sem exames, sem 
diplomas, sem mestres. Logo de imediato me agradou sua abordagem, uma 
filosofia de vida baseada no “fazer junto”, na divisão de tarefas, na observa-
ção do real para que se tornasse testemunho para memória futura. Não tive 
muitas ocasiões de discutir com ele, mas sempre que nos vemos, se confirma 
a mesma impressão.

Também estou convencido de que sua sinceridade profunda seja percep-
tível em toda a sua obra e, graças aos treze filmes da mostra, espero que o 
público possa captar a mesma sensação. Seus filmes nunca são pensados para 
seduzir o espectador com artifícios técnicos. Cada um deles tem uma história 
emocionante para contar: feito aquelas que se contavam diante da lareira, uma 
história que vem de longe e permanece impressa na mente por muito tempo. 
As origens camponesas de Olmi, nos campos ao redor de Bérgamo, marca-
ramno para sempre, e ele mesmo reivindica com orgulho essa cultura antiga. 
Olmi tem um modo todo seu de contemplar o mundo. Pleno de compaixão, 
eu diria. Não como um dominador que deseja impor seu ponto de vista, mas 
como um artesão que quer partilhar sua obra com o espectador.

A PROFUNDA SINCERIDADE DE 
ERMANNO OLMI
Guy Borlée1

1 Coordenador dos festivais Il Cinema Ritrovato e Sotto le stelle del Cinema promovidos 
pela Cineteca di Bologna, é curador junto à Liciane Mamede da mostra O Cinema de 
Ermanno Olmi [N.E.].
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Seu método de trabalho reflete esta abordagem. É bastante notório Olmi 
ter colocado sua moviola na adega da própria casa, em Asiago, e montar seus 
filmes praticamente sozinho. Ou então, que entre o diretor e seus atores (com 
frequência e de bom grado nãoprofissionais) se crie sempre uma relação con-
fidencial, que nos consegue fazer esquecer até mesmo o set. Quase sempre 
Olmi inventa uma produção em que possa ser patrão do início ao fim, ou seja, 
em que tenha liberdade para correr todos os riscos e deles extrair também 
suas vantagens. Partindo desta percepção, tentarei ilustrar de modo sintético 
as qualidades dos filmes que selecionei.

Com a forte parceria que estabeleceu com a empresa Edison (com a qual, 
a partir de 1954 filmou cerca de 40 curtas empresariais),o longametragem de 
estreia de Olmi, Il Tempo si è fermato [O Tempo parou], realizado em 1959, atesta 
de imediato a ousadia de suas escolhas. É preciso muita coragem para ambien-
tar um filme em preto e branco no meio de uma montanha nevada, onde dois 
homens devem trabalhar como vigias de uma represa em construção. Uma 
situação minimalista que conduzirá inesperadamente a um pequeno milagre. 
O jovem estudante e o velho montanhês conseguirão se salvar de uma de uma 
tempestade que, a princípio, só os colocaria um contra o outro. A poesia dos 
filmes nasce, muitas vezes, do confronto entre o homem e a natureza, um 
tema bastante recorrente em toda a sua obra.

Il Posto [O Posto, 1961] relata a transferência para a cidade de um garoto do 
campo em busca do primeiro trabalho. Esse retrato do êxodo rural causa impac-
to por sua limpidez absoluta. Um mundo novo se abre diante de nossos olhos. 
A Itália começa a mudar. E também suas perspectivas. Um pósguerra feito de 
humilhações conduz à esplêndida cena final, na primeira festa da vida do prota-
gonista. Por meio dos gestos de um simples carregador que logo se tornará um 
empregado subalterno, se sente um respeito profundo pelo trabalho, humilde e, 
por vezes, doloroso, baseado numa situação que o diretor vivera pessoalmente al-
guns anos antes. Milagre ulterior: a protagonista feminina, Loredana Detto, após 
este filme, deixa de atuar e se casa com Olmi, e passa a vida toda ao seu lado.

I Fidanzati [Os Noivos, 1963] se baseia numa anedota simples (mas nada 
simplista): um operário especializado do norte da Itália é transferido para a 
Sicília por lá permanecer por mais de um ano. A distância de sua noiva, ao 
mesmo tempo que submete a relação a duras provas, toca os sentimentos mais 
profundos. Também aqui as personagens são ao máximo autênticas, sempre 
registradas em seu cotidiano íntimo, o que faz dele um filme ao mesmo tempo 
complexo e contraditório.
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A história de I Recuperanti [Os Recuperadores, 1969] é ambientada no altipla-
no acima de Asiago, e conta as façanhas de um velho anarquista que sobrevive 
recolhendo bombas que não explodiram durante a Primeira Guerra Mundial. 
Apesar do risco constante de morte, ele consegue envolver jovens no trabalho 
e lhes transmite o sentido da liberdade. O maior mérito do filme é apostar 
tudo em um fabuloso nãoator de 80 anos: Antonio Lunardi. Segundo a len-
da, Olmi o teria descoberto numa estalagem nas montanhas, numa ocasião 
em que partilharam vários copos de vinho. Durante as filmagens, o velho era 
capaz de improvisar tiradas como: “A guerra é uma terrível besta que gira pelo 
mundo e não para nunca”.

L´Albero degli zoccoli [A Árvore dos tamancos, 1978] surpreendeu o mundo 
inteiro vencendo a Palma de Ouro em Cannes em 1978. Olmi não era daque-
les diretores ambiciosos e arrivistas, que moravam em coberturas de Roma ou 
Milão. Tinha levado dezesseis meses para filmálo, tinha aprendido a falar o 
dialeto dos camponeses e, depois, gastou mais um ano para montálo sozinho. 
Todavia, seu afresco do mundo rural bergamasco do final do século XVIII 
produziu uma joia rara, capaz de recriar um universo desaparecido com uma 
força emocional única. Cuidando dos mínimos detalhes, Olmi colocou em 
imagens alguns relatos de sua avó Elisabetta, querendo fixar suas lembranças 
da infância. O diretor sintetiza assim seu filme: “Um camponês corta um ar-
busto para refazer os tamancos de seu filho que vai para a escola. O patrão se 
dá conta, e a família é expulsa da casa. Nada mais e nada menos. A submissão 
total, os camponeses considerados almas à mercê de um patrão, como na 
Rússia czarista”.

La Leggenda del santo bevitore [A Lenda do santo beberrão, 1989] constitui uma 
pequena revolução no percurso de Olmi, uma mudança total nos hábitos de 
sua produção. Foi seu primeiro filme rodado no exterior (em Paris), com ato-
res profissionais (Rutger Hauer está impecável no papel principal), fielmente 
adaptado de um conto de Joseph Roth, escolhido por sua altíssima qualidade 
poética. Um homem à deriva defende sua honra e quer pagar todas as suas 
dívidas antes de morrer em paz consigo próprio.

Il Segreto del bosco vecchio [O Segredo do bosque velho, 1993] é uma fábula ecoló-
gica pioneira: trata de um relato do grande escritor Dino Buzzati. Um velho 
coronel, interpretado por Paolo Villaggio (num papel absolutamente Fanto-
zziano) herda um bosque na montanha. Sua ganância iria leválo a sacrificar o 
equilíbrio natural desse lugar encantado onde as plantas, os animais e o vento 
é que têm voz. Por sorte, a força da natureza lhe abrirá os olhos e o coração.
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Il Mestiere delle armi [O Mestre das armas, 2001] foi sem dúvida o melhor fil-
me de 2001. A história de Giovanni delle Bande Nere – condottiero da casa dos 
Medici, morto em Mântua, em 30 de novembro de 1526, atingido numa perna 
por uma bala de falconete aborda a dificuldade de um grande homem diante 
da morte. Primeiro filme de época de Olmi, com uma fotografia fabulosa 
do filho Fabio, o filme reconstrói um evento histórico, a brutal degeneração 
dos conflitos causada pela introdução das armas de fogo. A direção enxuta e 
precisa de Olmi exalta os diálogos na língua fluida de Maquiavel. Este afresco 
maravilhoso nos faz reviver um Quinhentos (século XVI) intenso e violento, 
pesado e belíssimo.

Osolemio – Autorittrato italiano (2004) é o primeiro filme produzido por 
ipotesICinema, dois anos após a sua transferência para Bolonha. Filmado 
por 62 mãos, este caleidoscópio da Itália de norte a sul oferece uma vasta 
quantidade de temas que refletem sobre a situação de Bel Paese. O filme 
consegue manter a espontaneidade da observação do real por parte de jo-
vens diretores, mas com um ponto de vista unificador que eleva seu nível. 
Em minha opinião, é coisa extraordinária que um diretor com mais de 80 
anos consiga motivar tantos aspirantes ao exercício da direção, fazendo-os 
perseverar na própria paixão e colocalos para trabalhar conjuntamente de 
forma harmônica.

Terra Madre [Terra Mãe, 2009] retrata a situação do movimento Slow Food 
em toda a sua complexidade. Feito sob encomenda, o documentário sintetiza 
os maiores problemas ligados à sustentabilidade alimentar no mundo. Alguns 
testemunhos de primeiro plano, como Vandana Shiva ou Carlo Petrini, ilus-
tram brilhantemente questões fundamentais para o futuro do planeta.

Espero que esta seleção dos treze melhores filmes de Olmi possa consti-
tuir uma bela descoberta para os espectadores brasileiros, levando-os a des-
cobrir também outras obras do autor. E porque Ermanno Olmi é pai de mais 
de 80 filmes, além de várias gerações de novos talentos. E, a essa altura, não 
lhes surpreenderá a notícia de que hoje esteja rodando um filme seu sobre a 
Primeira Guerra Mundial na Itália.

Aproveito aqui para agradecer de coração a Liciane Mamede por ter me 
envolvido no projeto desde o início, e à Caixa Cultural do Rio de Janeiro por 
têlo acolhido e financiado. Para concluir, gostaria de citar uma carta belíssima 
escrita na primavera de 2001 por Olmi a seu amigo Tullio Kezich em Il mestiere 
delle immagini. Diario (in pubblico) di un´amicizia [O ofício das imagens. Diário (público) 
de uma amizade]: 
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“... acontece que nos encontramos atolados na confusão geral, arrastados 
e derrubados por um delírio de paranoia, correndo atrás de um mundo que 
corre mais rápido do que nós... Mas, para onde estamos correndo? E por 
qual razão? E afinal, temos certeza de estamos correndo na direção certa? 
Ou apenas corremos, simplesmente? Como se na corrida, sendo dinâmico e 
produtivo, não “perder tempo” já fosse uma conveniência em si, um resultado 
útil e gratificante.

Notase que fiquei velho: não tanto porque na minha idade as forças 
físicas vão diminuindo (isso é esperado), mas por sentir a força premente 
de saltar fora das fileiras e dos “corredores” e ir parar na beira da estrada, 
para ali recuperar o fôlego: e dali, tendo voltado às pulsações normais, olhar 
a paisagem tranquilamente, reforçando cada espontaneidade com o olhar, 
a curiosidade mais simples ao alcance da mão, sem nenhum afã de impor 
barreiras ou hierarquias.

E, enquanto permaneço à parte (como agora, aqui, diante da janela de mi-
nha casa, ativamente ocioso), vou me convencendo a cada dia deste paradoxo: 
que na minha idade, o melhor e mais eficaz modo de correr é ficar parado. E 
que, para mim, tendo alcançado este ponto no percurso da vida, a serventia 
maior do tempo de que disponho está no ato de olhar e pensar. Às vezes, até 
me parece que pensar verdadeiramente não seja nada mais do que o gosto por 
um certo modo de observar”.

Tradução do italiano de Nilson Moulin.
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ERMANNO OLMI:  
A AUSTERIDADE DO CORAÇÃO
Sérgio Alpendre1

Rever o cânone cinematográfico é sempre necessário. Existem filmes e ci-
neastas que, por alguma injustiça histórica, estão ausentes desse cânone, mesmo 
tendo ocupado lugar de destaque em algum momento da história do cinema. 
A obra de Ermanno Olmi, por exemplo, ainda não foi propriamente estudada 
e valorizada. Praticamente inexiste um trabalho de fôlego sobre o cineasta em 
qualquer outra língua que não a italiana, e no Brasil são raros os textos sobre ele 
ou um de seus filmes. A que se deve tamanho desinteresse ou esquecimento? 
Mesmo seu filme mais famoso, L’Albero degli zoccoli (A Árvore dos tamancos, 1978), 
o mais próximo de canônico vindo do diretor, permanece um tanto esquecido 
no Brasil (um pouco menos no exterior), apesar de ter sido lançado em DVD 
(agora fora de catálogo) e de ter estreado comercialmente aqui em novembro 
de 1979, com elogio maciço da crítica. Nada, aliás, nos diz que Il Posto [O Posto, 
1961], recémlançado em DVD, terá melhor sorte. Do mesmo modo, estrearam 
comercialmente no circuito brasileiro, no começo dos anos 1990, os belíssimos 
Lunga Vita ala Signora! (Longa vida à senhora,1987) e La Legenda del santo bevitore (A 
Lenda do santo beberrão, 1988). Este último estreou provavelmente por ter como 
ator principal o ainda rentável Rutger Hauer, e não foi tão mal para um filme 
do circuito alternativo, ainda que seja difícil dizer que tenha ido bem, dentro 
desses mesmos parâmetros na época. E o outro (mais paradigmático da carreira 
do diretor) deve ter vindo junto no pacote, pois estreou algumas semanas de-
pois, apesar de ter sido realizado antes. O fato é que, por algum motivo difícil 
de explicar, Olmi não recebe nem uma pequena parte da atenção que merece, 
nem da que é comumente reservada aos chamados mestres do cinema italiano, 
autores com razão muito estimados (pois não se trata de negar o cânone): Fellini, 
Antonioni, Rossellini. Uma explicação possível seria sua tendência à reclusão e 
sua nobre discrição. Olmi é conhecido por não dar muitas entrevistas, por man-
ter com raça e orgulho seu low profile, por viver como os camponeses, afastado 
dos grandes centros urbanos (ele é da Lombardia, no norte da Itália). Não me 

1 Crítico de cinema, professor, pesquisador e jornalista. Colaborador da Folha de S.Paulo 
desde 2008. [N.E.]
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parece, contudo, uma explicação suficientemente forte. A proporção entre seu 
talento e a atenção que recebe é claramente injusta, e está na hora, mais uma 
vez, de questionar e reavaliar esse cânone. Uma visão em conjunto dos filmes 
que realizou até o momento de glória momentânea com A Árvore dos tamancos é, 
portanto, o objetivo deste texto.

***
19531978: o caminho de formação de um diretor até sua obra máxima, 

lançada dez anos antes de uma ligeira mudança de foco para se adaptar à crise 
do cinema francoitaliano no final dos anos 1980 (com A Lenda do santo beberrão), 
e muito antes de trabalhar com o filho Fabio Olmi na direção de fotografia e, 
com isso, envolver seus filmes em uma rigorosa composição de quadro ob-
servada em, digamos, Il Mestiere delle armi (O Mestre das armas, 2001), e Cantando 
dietro i paraventi (2003). A revisão dos filmes do período de 25 anos destacado 
acima, em um pequeno espaço de tempo, revela uma série de traços autorais de 
incrível riqueza, e uma habilidade única para costurar e contextualizar obsessões 
mais ou menos mutáveis no decorrer de sua carreira. Existe, por exemplo, o 
lado documental, muito forte em quase todos os longas, com destaque para E 
Venne un uomo (1965) e A Árvore dos tamancos, e onipresente nos curtas, mesmo 
os ficcionais. A preferência por não atores (no que é por vezes comparado a 
Robert Bresson); a câmera de cinemaverdade; a contenção de estilo que não 
mascara a precisão (característica, vale lembrar, não exclusiva dos diretores que 
tendem ao documentário); o desejo de contemplar e estudar o modo de vida 
de trabalhadores e camponeses: em todas essas características, Olmi revela um 
forte aprendizado com os curtas-metragens que o formaram no cinema – feitos 
para a Edison Volta, a grande companhia energética italiana, durante toda a 
década de 1950. Existe o interesse em explorar o tempo da espera, seja de traba-
lhadores das montanhas (os homens da represa em Il Tempo si è fermato [O Tempo 
parou, 1958]; os caçadores de bombas em I Recuperanti [Os Recuperadores, 1969]), 
seja de um jovem ingressante no mercado de trabalho (O Posto), seja do noivo 
em crise (I Fidanzati [Os Noivos, 1962]), do executivo antes de um julgamento 
em que será o réu (Un Certo giorno, 1969), do adolescente apaixonado (La Cotta, 
1967), dos camponeses pela colheita (A Árvore dos tamancos). A espera é um dos 
principais temas explorados por Olmi, com um cuidado preciso com o tempo 
de cada cena, cada plano. A relação entre vários níveis de representação ficará 
mais evidente em obras futuras como Cammina cammina (1983) ou Cantando die-
tro i paraventi (belíssimo longa que, nesse sentido, dialoga com Sapato de cetim e 
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Meu caso, ambos do mestre Manoel de Oliveira, e ainda tem Bud Spencer como 
protagonista), mas já é perceptível em E Venne un uomo, na maneira como ele 
joga com Rod Steiger (que, como Spencer, é um dos poucos atores profissionais 
em seu cinema, e o único do período estudado neste texto) e em A Árvore dos 
tamancos, nas histórias contadas ou inventadas pelos camponeses nos momen-
tos de descanso. Existe também a tendência, em alguns filmes, de explorar um 
humor que se insinua sorrateiro, quase infantil: os festeiros com língua de sogra 
em O Posto, os vizinhos barulhentos em Os Noivos, o velho escavador de Os Recu-
peradores, o desastrado antiherói de Durante l’estate (1971), o cavalo perseguindo 
um camponês em A Árvore dos tamancos, o caráter brancaleonesco de Cammina 
cammina (1983). O lado religioso está obviamente presente, e com força, em qua-
se todos os filmes. Afinal, Olmi é italiano, de origem camponesa, e lida com a 
memória e as tradições de seu país. Esse lado é dominante em E Venne un uomo, 
sobre o jovem que se tornaria o Papa João XXIII, e no duplamente mencionado 
Cammina cammina, um de seus filmes mais austeros, sobre uma peregrinação em 
busca do sagrado (uma inusitada recriação da peregrinação dos três reis magos). 
Finalmente, existe uma profunda melancolia impressa em diversos momentos 
de seus filmes. Por vezes fugaz, por outras catalizadora de mudanças, sempre 
significando uma abertura para se buscar uma vida melhor, a chance de uma 
resolução capaz de alterar o rumo das coisas, o degrau necessário para a sobre-
vivência. O exemplo máximo disso é a sequência final de A Árvore dos tamancos, 
após a grande injustiça cometida pelo senhor da fazenda. A família injustiçada 
recolhe suas coisas, sob o olhar passivo e piedoso dos demais camponeses da 
fazenda, e ruma para outras paragens. Uma tentativa de recomeço, longe do 
ambiente que impõe uma punição dura demais para um pai que só queria que o 
filho não andasse descalço (ele derruba uma árvore para fazer um tamanco). Os 
filmes de Olmi carregam pedaços de vida (que me perdoem o clichê), repletos 
de tragédia, comédia, drama, aventura, tristeza, melancolia, desespero, tensão, 
angústia. Herdeiro do neorrealismo? Sim, principalmente se considerarmos o 
conceito de Cesare Zavattini (lembrando que no chamado neorrealismo italiano 
existem diferentes facetas), e o próprio Olmi já disse ser influenciado por De 
Sica, como nos lembra Pierre Leprohon. Podemos dizer que Olmi parte dos 
melhores filmes da parceria de Vittorio De Sica com Zavattini (Milagre em Milão 
e Umberto D) para algo muito próximo de sua experiência e de seus interesses, e 
assim consegue se sobrepor à herança neorrealista, ultrapassar o neorrealismo. 
É por isso que, ao contrário do que diz Michel Serceau, creio ser possível (talvez 
necessário) falar dessa herança.
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***
Mas ter traços autorais seria o suficiente para uma reavaliação do cânone? Cla-

ro que não. O que deve ser pensado é a importância de Olmi dentro do contexto 
do cinema italiano da época. A maneira como ele ultrapassa o neorrealismo, por 
exemplo, sublimando algumas de suas características e melhorando os meios de se 
chegar às ideias desenvolvidas anteriormente, ou, como diz Serceau, enriquecendo 
“a interrogação neorrealista com o que a revolução dos métodos e da linguagem” 
do período em que se lançou nos longas-metragens “trouxe à vontade de decriptar 
o real através de sua representação”. Enquanto seus contemporâneos precisaram 
bater de frente com tal herança até que ela se extinguisse ou se desmanchasse com 
o peso de uma outra busca estética, Olmi planou sobre o cinema italiano de seus 
anos de formação, desenvolvendo seu estilo com a calma e a paciência de um cam-
ponês dedicado, da explosão de seus primeiros longas ao cume alcançado com A 
Árvore dos tamancos, passando por um período de interrogações outras (incluindo aí 
o papel da burguesia), na virada dos anos 1960 para os 70, em filmes erráticos mas 
valiosos, e belos como resultados de um percurso paciente. Suas virtudes, então, 
são bem claras: precisão, paciência, cuidado, inteligência, devoção.

O Posto, por exemplo, apresenta-se tão mínimo que parece querer nos pro-
vocar. Como pode atingir tão alto com tão pouco, ou com a aparência de pou-
co? Porque é como a roda da carroça a girar por quase dez minutos em O dia 
do desespero (1992), de Manoel de Oliveira. Parece que nada acontece, mas tudo 
acontece enquanto uma carta é lida em voz alta para o público. Entonação, no 
caso, que revela muito mais do que se a carta fosse encenada.

A desdramatização, sabemos, é uma das características mais marcantes do 
neorrealismo zavattiniano (mas não daquele que Renoir antecipava com Toni, 
e King Vidor, com O Pão nosso). Mas que Olmi tenha sido o diretor que a le-
vou a seu ponto máximo, poucos percebem. Talvez por uma falta de abertura 
(afinal, Olmi não entrou para o cânone cinematográfico), talvez por não se 
voltarem a seus filmes. Aos poucos, em O Posto (como em vários outros), vem 
a evidência do gênio: o filme nos conquista de maneira irreversível conforme 
acompanhamos o personagem principal em seu emprego, no flerte com uma 
garota, em sua condição de interiorano numa cidade grande e aparentemente 
hostil. Um protagonista órfão do neorrealismo. Orfandade que é a própria 
condição do cinema italiano na época, pois, como vimos, o neorrealismo é um 
pai difícil de matar (os primeiros filmes de Pasolini e Antonioni, entre outros, 
mostram isso). E a arte de Olmi é também essa: matar o pai é compreendêlo 
plenamente, é usar de sua sabedoria para seguir um caminho próprio.
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Eis o cartão de visita de um novo autor em seu segundo longa-metragem. 
Mas os curtas que Olmi realizou para a Edison Volta nos anos 1950, que 
na verdade são, em sua maioria, documentários institucionais, já revelam a 
formação desse olhar preciso, o desejo de testemunhar e entender o renasci-
mento industrial italiano após a Segunda Guerra Mundial, sem se apropriar 
da realidade flagrada pela câmera para fins dramáticos e sem trair o desejo 
propagandístico de seus empregadores. Chega, por vezes, ao sublime com 
Buongiorno natura e La mia valle, ambos de 1955. E pode explorar sua veia 
ficcional em Diálogo tra un venditore di almanacchi e Un Passeggiere (1954) – sobre 
um encontro entre vendedor e comprador, em que o segundo questiona o 
primeiro sobre as esperanças que se renovam com a passagem de ano –, e 
Il Pensionato (1955) – sobre um aposentado que encontra uma maneira de 
espantar o tédio quando ajuda os jovens tipógrafos a consertar uma nova 
máquina (máquina e natureza, por sinal, são os dois elementos mais frequen-
tes da carreira de Olmi nessa década). Seja filmando construções de represas, 
excursões de crianças ou um torneio de esqui dos funcionários da empresa, 
Olmi desenvolve uma capacidade de observação do tempo e das reações das 
pessoas que ele iria explorar em seu primeiro longa, também uma produção 
da Edison Volta, O Tempo parou. Realizado em scope, numa represa situada 
em região montanhosa e em pleno inverno, o longa praticamente faz de seu 
entorno o verdadeiro protagonista, e não estaria errado quem dissesse que, 
por vias mais ou menos tortuosas, Olmi continuaria fazendo filmes institu-
cionais para a Edison Volta, ainda que a duração tenha aumentado. O que 
pode parecer pejorativo, contudo, é um elogio. Abolindo de vez a fronteira 
que separa a ficção do documentário, Olmi chega perto de Jean Rouch numa 
espécie de investigação do comportamento humano em situação específica: 
frio extremo, água represada (que não vemos) e montanha, no nascedouro 
de uma energia que, longe dali, será consumida por milhares de habitantes. 
Os homens se relacionam como podem, entre si e com a natureza. Um deles, 
muito jovem, tem um casaco de luxo que provoca uma reação no companhei-
ro veterano; reação que nunca se transforma em recusa ou hostilidade, apenas 
reflete que ambos vêm de classes sociais diferentes. O jovem adoece por não 
estar acostumado a passar tanto frio. Tem, assim, o seu próprio crescimento, 
no qual deixa de ser um garoto à procura de aventura para se tornar um ho-
mem, pronto para trabalhar em condições adversas. A equipe técnica é prati-
camente a mesma de seus curtas para a Edison. A música cômico-dramática 
de Pier Emilio Bassi é um contraponto ao seu estilo documental da mesma 
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forma que a música de Renzo Rossellini era um contraponto aos preceitos 
neorrealistas da trilogia da guerra do irmão Roberto.

Mas, se O Tempo parou já mostra um diretor pronto para brigar na primeira 
divisão da cinematografia italiana, O Posto é o filme que – tal qual Verão violento 
para Valerio Zurlini, O Evangelho segundo Matheus para Pasolini e Os boas vidas para 
Fellini – estabelece Olmi como um dos grandes cineastas italianos de sua época. 
Domenico Cantoni, um rapaz interiorano, vai a Milão para tentar trabalhar em 
uma grande empresa. Ao perguntar sobre onde seria o exame de qualificação, já 
sente a grosseria e a impaciência da cidade grande personalizadas no porteiro do 
edifício. Olmi ainda brinca com esse personagem esporádico, fazendo com que 
um idoso lhe pergunte onde é a distribuição de ajuda para necessitados, ao que 
ele responde com um interrogativo abrir de braços, indicando, mais uma vez, o 
tipo de trabalho que ele executa naquele lugar. Essa é também a tal herança de 
Zavattini apontada pela maioria dos críticos: dar ênfase a aspectos do cotidiano 
que não tenham relação necessária com algum dos personagens principais da 
trama (como a tão propalada e longa cenamanifesto em que a moça da pen-
são prepara o café da manhã em Umberto D). Num outro momento, Domenico 
aprende que em Milão, “devese confiar em todo mundo, exceto naqueles que 
têm duas narinas». Mas Olmi, vale reiterar, aprofunda a observação dos detalhes 
em relação à herança neorrealista. Vemos o protagonista estudando os movi-
mentos dos milaneses com atenção: uma gorjeta dada favorece a entrega da 
xícara de café, uma xícara deslocada para o centro da mesa significa que alguém 
pode tirála. Ele estuda as reações das pessoas para imitálas; ele quer se adaptar, 
quer ser, além de empregado de uma grande empresa, também um milanês.

Um outro momento que mostra como a estratégia de Zavattini foi aperfei-
çoada por Olmi é aquele em que o pai sabe que precisa sair da sala para que o fi-
lho vá para a festa, e o filho não tem coragem de dialogar com o pai, então pede 
a cumplicidade da mãe. Se o pai estiver presente o tempo todo, sabe que terá de 
negar o pedido do filho para sair, como uma maneira de impor sua hierarquia 
naquele espaço. Assim, a mãe – sempre uma cúmplice prestativa  –, faz com que 
o pai se ausente um instante da sala para que o filho possa escapar. É um desses 
instantes de vida tão caros ao projeto neorrealista, que chega em Olmi já tendo 
passado pelas variações de Antonioni e Fellini e pela sublimação rosselliniana.

A música praticamente inexiste em O Posto. Foi-se Bassi, e entram, no lugar, 
o barulho da cidade grande, os carros, as britadeiras, o murmúrio das pessoas que 
correm de um lado para o outro. Para Olmi, não há música na cidade grande, só 
barulhos e, nas repartições da empresa, um tenebroso silêncio. Esse é um dos mui-
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tos contrapontos apresentados no filme: a sala das mesas como contraponto que 
representa o futuro na empresa em relação ao presente do jovem protagonista; 
os trabalhadores em suas casas, humanos em demasia, como contraponto às suas 
presenças de autômatos no ambiente de trabalho (além de representar uma radica-
lização da típica digressão zavattiana apontada anteriormente); a dureza milanesa 
em contraponto ao calor dos interioranos; a timidez de Domenico e a esperteza de 
alguns companheiros de entrevista; a melancolia que reina durante a maior parte 
da projeção em contraponto à leveza do momento do lanche com Magali e à ale-
gria generalizada da festa do final. O Posto, num sentido formal, pela radicalização 
no uso do tempo e do espaço, também funciona como um contraponto à carreira 
pregressa de seu diretor; um filme contra os anteriores, ainda que seja possível 
apontar diversas similaridades entre eles (principalmente entre os dois longas).

Nesse mesmo sentido, Os Noivos, longa seguinte, está mais para a continui-
dade do que para um contraponto, até porque começa num baile muito seme-
lhante ao do desfecho do longa anterior. Uma continuidade, digase, ainda mais 
radicalizada, pois tanto a desdramatização é exacerbada em relação a O Posto 
(apesar de, por vezes, esconder um intenso drama), quanto o jogo de elipses 
chega a ser experimental, exigindo do espectador uma concentração maior para 
não perder nuances. Na temática, há uma inversão, já que o protagonista sai de 
Milão para trabalhar na Sicília, deixando sua noiva sem saber como a relação 
se encaminhará com a distância. Ele se joga para uma outra, é seduzido pela 
dona da pensão, envolvese na molecagem dos vizinhos de quarto, caminha 
pelas ruas de paralelepípedo da pequena cidade litorânea e observa a vida do 
local com profundo interesse (há muita observação estudada dos personagens 
nos filmes de Olmi). A troca de cartas entre Os Noivos na parte final é um 
dos momentos que comprovam a injustiça com esse grande diretor, sempre 
citado como um autor menor, muitas vezes lembrado como um diretor de 
filmes lentos (é o preço a pagar pela desdramatização). É filmado como poesia, 
com o encurtamento de distâncias e tempos. O filme termina o mais prosaico 
possível, durante uma tempestade tropical, reiterando e aprofundando a opção 
neorrealista de captar um momento de vida qualquer. Mas poucos cineastas, 
em todos os tempos, captaram a vida dessa maneira, longe de ser uma maneira 
qualquer. É uma verdadeira torrente de vida e de mundo.

Após essas duas obrasprimas, vale destacar uma terceira, feita desta vez 
para a TV: La Cotta, história de flertes adolescentes, uma verdadeira caída na real 
do protagonista Andrea, garoto de 16 anos que se achava um conquistador de 
mancheia, mas que se desencontra com a nova namorada na noite do ano novo 
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e logo após percebe – diante da moça mais velha pela qual se apaixonou repenti-
namente, numa festa cheia de estranhos – que ainda tem muito a caminhar para 
ser um Don Juan. Os melhores momentos são os mais simples. Andrea está 
numa sala perto do hall de entrada para chamar um taxi pelo telefone. A moça, 
de uns vinte e poucos anos, entra no recinto e começa a conversar com ele. A 
diferença entre 16 e 20 e poucos anos, neste momento de descobertas e rápidas 
mudanças, se revela uma eternidade. Mas, depois de conversarem um pouco, ele 
sente que já a conhece melhor, e ambos se sentam e continuam o papo, e eis que 
ela adquire, subitamente, um ar de menininha, encolhida num sofá que é muito 
maior que ela, enquanto a poltrona onde ele se senta praticamente fica escondi-
da, mesmo por trás de sua esquálida estatura. Um modo poético e muito belo de 
mostrar que, por um átimo, esse adolescente sentiu-se magnânimo, alimentando 
a coragem para uma investida que viria minutos depois, uma etapa necessária 
em seu duro aprendizado de ano novo. Dois “foras” no mesmo dia, filmados 
com uma sensibilidade única por Ermanno Olmi, esse maestro das emoções 
humanas e dos detalhes mágicos. Não há desdramatização nem elipses radicais 
em La Cotta. Apenas a cartilha já absorvida do cinema moderno, com fluxos de 
pensamento, lembranças e imaginações invadindo o tempo real sem cerimônia 
ou anunciação. 49 minutos da mais pura poesia, sem cálculos, zero de afetação. 
O sucesso de La Cotta fez com que Olmi realizasse mais dois curtas para a TV, 
compondo um programa que seria lançado nos cinemas, como um filme de 
episódios. Chamouse Racconti di Giovani Amori.

A herança neorrealista em Olmi tem nuances inusitadas, como podemos 
comprovar em E Venne un uomo (1965), filme que lhe permite trabalhar pela 
primeira vez com uma estrela do cinema, Rod Steiger. O ator é o mediador res-
ponsável por nos aproximar do Papa João XXIII. Ou melhor, de sua imagem. 
Estamos num limbo entre biografia e ficção, como também entre o icônico e o 
mundano. Steiger lê trechos do diário do jovem Angelo Roncalli, que viria a ser 
o Papa. Mais próximo do Rossellini histórico de Blaise Pascal (que viria depois, 
em 1972) do que do Rossellini neorrealista de Paisà (se é que podemos ignorar o 
tanto de progressão coerente que há entre essas duas fases), este longa raríssimo 
mostra uma outra faceta, mais próxima também dos curtas ficcionais para a 
Edison Volta, mas, ainda assim, um tanto estranha para quem vinha de O Posto e 
Os Noivos, dois filmes mínimos em preto e branco. E Venne un uomo é expansivo, 
quase barroco em suas imagens coloridas e enquadramentos oblíquos.

Um tanto mais prosaico no uso da cor e na narrativa é Un Certo giorno (1969), 
no qual Olmi trabalha mais uma vez com um ator não profissional como prota-



19

gonista, o diretor de uma grande empresa de publicidade. O drama do persona-
gem começa no meio do filme, quando ele atropela um trabalhador de estrada, 
sem saber exatamente como foi o acidente. É um drama existencial burguês 
filmado como se fosse cinemaverdade (definição que pode muito bem se apli-
car a outros longas de Olmi dessa época). Não há julgamento. O homem sofre 
e é olhado com compaixão, mesmo sendo «un piccolo borghese”. Olmi não veio 
ao mundo para fazer demagogia barata. La Circostanza (A Circunstância, 1974) 
é tido por muitos como um aperfeiçoamento de Un Certo giorno. Talvez seja o 
filme mais raro de Olmi, bem difícil de se encontrar. Mostra mais uma vez uma 
família de classe média alta entre o tradicional (filhos rebeldes, homem com fu-
turo profissional incerto, mulher que procura um sentido na vida, como Ingrid 
Bergman em Europa 51) e o disfuncional (cada um deles ameaça descarrilhar, e 
nada garante que não descarrilhem após o término do filme). Entre esses dois, 
há Os Recuperadores, o estranho e belo encontro entre dois homens, um novato 
e um veterano, em um emprego perigoso em que ambos procuram restos de 
metal para vender, e acabam por encontrar muitas bombas não detonadas, do 
final da Segunda Guerra Mundial. O escavador veterano é um dos personagens 
inesquecíveis que irrompem na obra de Olmi, dono de uma particularidade 
imensa, como se houvesse uma ênfase na importância dos bizarros fellinianos 
(o tio que sobe na árvore e grita por mulher em Amarcord, por exemplo). Há um 
romance que pontua a narrativa, entre o escavador novato e uma moça da aldeia 
onde ele mora. A escolha final dele é certeira, mas a voz do veterano continua 
ecoando pelas montanhas. Desconcertante esse final.

Somente cinco anos após A Circunstância, Olmi nos brinda com o inde-
fectível e rosselliniano A Árvore dos tamancos, uma dessas obras que desafiam 
um crítico a encontrar as palavras certas, ainda mais depois de Freddy Buache 
ter escrito as dele, belo testemunho do entusiasmo que teve com o filme. Isso 
porque, em três horas de duração, notase que está tudo no lugar, no tempo 
certo, que foi filmado economicamente, de maneira simples, e com a precisão 
de sempre no olhar aos personagens. É um retrato de famílias camponesas que 
vivem e trabalham numa rica fazenda, do outono de 1897 à primavera de 1898, 
filmado com camponeses da região onde Olmi nasceu (Lombardia) e onde 
ainda finca pé. Eles encenam o que seriam seus afazeres diários na fazenda (tal 
como contou o avô de Olmi). Vemos o amor a terra, os segredos de uma boa 
colheita passados dos velhos para os mais jovens, a inesquecível viagem de bar-
co a Milão (verdadeira aula de história, com a fumaça que eles veem ao longe 
significando as mudanças em curso, a alvorada do século XX à espreita), um 
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casamento camponês com uma lua de mel estranha num convento, a adoção de 
um menino de um ano chamado João Batista, as brincadeiras no feno, a cruel-
dade do senhor da fazenda, a triste despedida de uma família sofrida. Um re-
trato que deve tanto ao India de Rossellini – na forma documental e na câmera 
que testemunha os acontecimentos alternando distâncias, como quem persegue 
uma trilha reveladora – quanto aos curtas da Edison Volta, além de antecipar 
os retratos camponeses de Raymond Depardon. O fato de ter sido concebido 
como uma homenagem a Rossellini, recémfalecido à época, foi ressaltado por 
inúmeros críticos. Claro que há uma forte herança rosselliniana, como já havia 
em filmes passados de Olmi. Aqui, há sobretudo o desejo de ser didático, algo 
que remete ao diretor de Stromboli, e vale lembrar o que Tag Gallagher escreveu 
sobre Blaise Pascal, defendendo o filme dos críticos que não pouparam Rosselli-
ni pela ausência de fatos marcantes na vida do filósofo. Gallagher escreveu, 
com propriedade, que isso não faz falta, pois temos no lugar uma exata noção 
de como se vivia naquela época, de seus costumes e crenças. É bem isso que 
acontece em A Árvore dos tamancos em relação à vida camponesa no crepúsculo 
do século XIX. Mas existe também uma semelhança muito forte com alguns 
filmes de Satyajit Ray, com Still Life (Tabiate Bijan, 1974), do diretor iraniano 
Sohrab Shahid Saless, com o cinemaverdade, com Tarkovski (via O Espelho), 
Paradjanov (Cavalos de fogo) e Angelopoulos (Os Caçadores). Há toda uma tradição 
de cinema moderno sendo seguida de perto e com esmero.

«Olmi não faz discurso político (...). Ao contrário, ele utiliza os fatos do dia 
a dia para transformar o trabalho num canto libertário sincero, apaixonante». O 
crítico Orlando L. Fassoni, que comparou o filme de Olmi a Dersu Uzala (1975), 
de Kurosawa, resumiu bem a força de A Árvore dos tamancos na época de sua es-
treia no Brasil. E nos dá uma pista. Poderia estar na ausência de panfleto político 
a baixa popularidade de Olmi hoje em dia (o prestígio de Steve McQueen, com 
seu 12 anos de escravidão, está aí para reforçar a tese). Francesco Rosi é bom. Como 
é abertamente político em quase todos os seus maiores filmes, foi mais celebrado 
pela crítica mundial – ainda que por alguns merecesse tamanha celebração. O 
mesmo pode ser dito de 1900, de Bernardo Bertolucci, lançado dois anos antes, e 
mencionado por Freddy Buache, para quem o filme de Olmi seria uma “revanche 
justa da austeridade trazida pelos impulsos do coração”. Ermanno Olmi não faz 
e não compra discurso político, e talvez por esse motivo tenda a ser esquecido 
nestes tempos de pura demagogia. Sua arte é muito mais comprometida com o 
humano, em todas as suas contradições e na sua relação com a natureza, do que 
com ideologias de partidos políticos. E por isso tantas vezes alcança o sublime.
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ERMANNO OLMI OU O CUIDADO 
COM O MUNDO
Sébastien Ronceray1

1 Realizador, crítico e curador. Trabalha no serviço pedagógico da Cinemateca Francesa e 
é co-fundador do coletivo Braquage (responsável por programações de filmes experi-
mentais em diversos ambientes na região parisiense). [N.E.]

É interessante constatar como a obra de Ermanno Olmi mudou de di-
reção após o reconhecimento internacional que significou para ele ganhar 
a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1978. Diz-se com frequência 
que Olmi não gostava de cerimônias e homenagens, que julgava isso tudo 
um tanto artificial. O fato de seu filme L’Albero degli zoccoli [A Árvore dos 
tamancos, 1978] ter sido contemplado com a mais alta distinção do festival o 
levou, sem dúvida, a tomar uma distância em relação à sua obra, já vultosa 
nessa época. E seria preciso esperar cinco anos para ver um novo filme de 
Olmi nas telas (embora ele tenha rodado algumas emissões para a televisão 
italiana neste meio tempo). Efetivamente, esse foi um período importante 
para ele (a títulos diversos) e representou uma espécie de guinada em sua 
carreira de cineasta.

Nessa época, ele se empenhou na criação de uma escola de cinema, se-
diada primeiro em Bassano del Grappa (próximo a Veneza) e depois em Bo-
lonha (a partir de 2002), chamada IpotesICinema. Olmi considera essa escola, 
que abriu suas portas em 1982, um ateliê dedicado às diferentes práticas do 
cinema, e que ambiciona, simultaneamente, refletir sobre a necessidade da 
existência do cinema, comprometer socialmente os cineastas em seus proje-
tos através de seu olhar e experimentar diferentes abordagens técnicas do ci-
nema. A vontade dessa escola (que não emite diplomas) é insuflar no cinema 
contemporâneo uma onda moral, exigente e popular, incitando os cineastas 
a buscar mais independência face aos modos tradicionais de produção de ci-
nema na Itália, que se tornaram muito pesados. Descrever a sociedade italia-
na, suas migrações e suas inspirações por meio da concertação e da criação 
coletiva. Em resumo, esta é a cartilha da escola. Durante esse período, ele 
conseguiu finalizar um projeto em 1983: Cammina cammina. Trata-se de uma 
evocação da peregrinação dos reis magos a caminho de Belém interpretada, 
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como em quase todos os seus filmes precedentes, por atores não profissio-
nais. A crueza desse filme, seu caráter semidocumental2 (Olmi se concentra 
nos detalhes dessa transumância mística e nos cenários naturais da Toscana), 
pode evocar – pelo seu olhar crítico, que contesta as opções habitualmente 
instituídas a respeito do episódio da peregrinação – o projeto inacabado de 
Carl Theodor Dreyer sobre a vida do Cristo. Entre reflexão teológica, análise 
crítica dos mistérios cristãos e conto popular, o filme anuncia claramente 
uma ideia que atravessaria toda a obra de Olmi a partir dos anos 1980: a 
parábola e a deslocação.

No início dos anos 1980, um outro acontecimento, dessa vez pessoal, aba-
te Olmi: ele fica gravemente doente. A doença mergulhao na solidão e o afas-
ta da realização de filmes, fazendoo repensar seu trabalho e sua implicação no 
contexto cinematográfico da época, assim como sua filosofia de criador. Ele lê 
muito e espera voltar a filmar, mas de outro modo.

Fábulas para além do Pô
Apegado à terra italiana e, particularmente, no início da carreira, à re-

gião do Pô, Ermmano Olmi abandona progressivamente seus territórios de 
predileção para circular em outros terrenos. Sendo estes tanto geográficos 
(rota de Belém, Paris, mares da China, etc.) quanto temporais (o episódio 
dos Reis Magos, as guerras do século XVI com Giovanni di Medici, a Paris 
dos anos 1930, etc.). Essa mudança de localização tanto espacial quanto 
temporal de sua obra desenvolve-se não por uma recusa da Itália contem-
porânea, mas para alcançar uma forma mais próxima do surreal, ou mesmo 
do maravilhoso. O imaginário fantástico cristão já estava presente em Cam-
mina cammina, mas, a partir de La Leggenda del santo bevitore [A Lenda do santo 
beberrão, 1988, Leão de Ouro no Festival de Veneza], esse tipo de narrativa 
e de abordagem da ficção perpassa e atravessa os filmes em diversos níveis. 
“Prefiro os contos de fada ao neorrealismo”, enfatiza Olmi nessa época. 
Ele encaminhase, portanto, ao que denomina fábulas realistas, interpreta-
das (contrariamente ao que estava acostumado) por atores profissionais, e 
nas quais a parábola principal se apoia no princípio de honra e no fato de 
assumir os próprios atos. Desenhase um pensamento, quem sabe político, 

2 Encontramos esse cuidado realista em Il Mestiere delle armi [O Mestre das armas, 2001], 
particularmente em uma cena de amputação da perna de Giovanni di Medici, na qual 
instrumentos de cirurgia primitivos evidenciam justamente a dor sofrida.
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no qual a questão da presença (e até do renascimento) no mundo se torna 
central. Para avançar nessa questão, Olmi não hesita em apelar para o sur-
real e até para o absurdo: a peregrinação dos Reis Magos, o desdobramento 
da refeição em Lunga vita alla signora! (1987)...

Dando prosseguimento à atenção que ele confere à demonstração do mun-
do dos adultos aos mais jovens (já presente, por exemplo, em L’Albero degli 
zoccoli), Olmi põe regularmente crianças na posição de observadores, de es-
pectadores dessas sociedades propensas ao mistério, ao irracional e à luta face 
à imoralidade do mundo. Assim, em Lunga vita alla signora!, é através deles que 
Olmi critica o fardo da corrupção e do arrivismo carregado pelos adultos. Os 
personagens desses filmes se debatem para se livrarem de suas atitudes frouxas, 
de seus vis desejos ou de seu comportamento às vezes irresponsável frente 
aos outros (em Olmi, a honra permanece como uma questão central para a 
construção do indivíduo). É preciso ser leve para se tornar honesto, respeitar 
os demais, ser digno sucessor e não usurpador dos valores, das palavras e dos 
atos daqueles que nos ajudaram. Olmi se inspira na ideia do novo homem 
(como na evocação do apóstolo Paulo em sua Epístola aos efésios), ou de um 
homem sobretudo renovado. Assim, ele expõe nesses filmes uma panóplia de 
personagens à margem, que buscam o alívio através de confrontações com os 
outros, por meio de encontros. Encontramos aí um eixo forte do cinema de 
Olmi desde o início: em seus três primeiros filmes (Il Tempo si è fermato [O Tempo 
parou, 1958], Il Posto [O Posto, 1961], I Fidanzati [Os Noivos, 1962]), o encontro 
tem de fato um papel crucial na evolução dos personagens. Cammina cammina 
conta aquele dos Reis Magos, guias oficiais, com a criança eleita (da qual eles 
vão acabar duvidando, o que significa que, para Olmi, eles são a crença oficial, 
enquanto que os aldeões, nutridos pela verdadeira fé popular, a reconhecerão3). 
Em La Leggenda del santo bevitore, filme de atmosfera onírica inspirado no últi-
mo romance do escritor austríaco Joseph Roth, Die Legende vom heiligen Trinker 
(1939), o personagem de Andreas multiplica os encontros. Olmi perturba seus 
momentos tornandoos às vezes totalmente arriscados e irreais (como quando 
Andreas cruza com a moça parecida com Santa Teresinha). Nesse filme, a im-
pressão sobrenatural é reforçada também pela ausência de uma temporalidade 
precisa, tanto em relação ao desenrolar da vida do protagonista quanto à época 
em que o filme se situa (vemos tanto carros dos anos 1940 quanto metrôs aé-

3 Profundamente marcado pela cultura católica, Ermmano Olmi define a fé como a luta 
sincera entre nós mesmos e nossas dúvidas.
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reos contemporâneos à realização do filme). Os flashbacks que giram em torno 
do passado sombrio de Andreas reforçam ainda mais essa impressão. Ainda 
por cima, o cineasta brinca com a alternância permanente de línguas: os que 
encontram Andreas falam tanto em francês quanto em italiano. Resumindo o 
conto de Roth, o escritor Claudio Magris (que é corroteirista, aliás, de Il Villa-
ggio di cartone  2011) fala de uma “descida suave e desolada para o vazio”. E é 
exatamente nessa fábula, a de um destino, que o cineasta italiano nos embarca. 
Essas fronteiras imprecisas entre metáfora e realidade, presentes também em 
Cammina cammina, Lunga vita alla signora!, Cantando dietro i paraventi (2003) ou 
ainda em Il Segreto del bosco vecchio [O Segredo do bosque velho, 1993], permitem que 
Olmi desenvolva uma verdadeira análise dialética, social, política e moral. Atra-
vés dessas parábolas, ele estuda as relações sociais, a história crítica e a crítica da 
História: “Temos que prestar atenção para não deixar a história ser imobilizada 
pela iconografia e pelas páginas oficiais; é preciso reconsiderar os acontecimen-
tos com um olho crítico” 4. Para Olmi, o deslocamento para outros territórios 
investe, nesse sentido, no campo da alegoria humanista.

Em sua abertura para outros territórios, Ermmano Olmi explora igual-
mente os do teatro: o cabaré onde a lenda da célebre pirata do século XIX, 
Ching Shih5, parece se passar, em Cantando dietro i paraventi, e também, em certa 
medida, o teatro da batalha em Il Mestiere delle armi [O mestre das armas, 2001] 
(no qual o cineasta coloca o povo na margem de sua narrativa, afirmando re-
almente que este permanece sendo o grande ausente da História), ou ainda a 
igreja de Il Villaggio di cartone, onde um padre acolhe refugiados africanos. Por 
intermédio dessas mises en scène, o cineasta condena a palavra dos poderosos6 
e afirma que os valores populares (a inocência, a crença e a honestidade) vão 
de encontro ao saber oficial, porém bebem profundamente na sensação, na 
simplicidade e na dúvida, levando a uma forma de liberação7.

4 Ermmano Olmi falando a respeito de Cammina cammina, entrevista com Cesare Biare-
se, março de 1983.

5 Jorge Luis Borges dedica um texto a ela em seu livro Historia universal de la infamia 
(1935).

6 “A riqueza de uma minoria vem da miséria de uma maioria” é dito em Il Villaggio di 
cartone (2011).

7 Nesse sentido, podemos considerar o documentário Terra Madre [Terra Mãe, 2009] uma 
espécie de declaração humanista à honestidade salvadora das culturas tradicionais em 
diferentes lugares do mundo.
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Essa abordagem espiritual circula para além dos personagens e das nar-
rativas (quase sempre despojadas), o que permite ao cineasta lançar mão de 
outros recursos do cinema. Olmi utiliza os sons naturais em seus filmes de tal 
modo que estes embebem as imagens de uma plenitude imediata: o vento, a 
água e a chuva (seja em Cammina cammina, La Leggenda del santo bevitore, Il Mes-
tiere delle armi, ou ainda em Cantando dietro i paraventi). Desses close-ups sonoros, 
verdadeiras paisagens sensíveis, jorra o sentimento de uma humanidade inte-
grada em um espaço, criando uma unidade entre os personagens, do mesmo 
modo que os close-ups de rostos lhes conferem poder. Em Olmi, os rostos, em 
sua presença e aproximação, são um dos elos fundamentais entre os homens, 
para além das narrativas que permanecem eternamente universais e coleti-
vas. Em 1983, Olmi afirmou: “Com os instrumentos audiovisuais, podemos 
observar e conservar até as pequenas nuances, as vibrações mínimas de um 
acontecimento. Podemos gravar sons quase imperceptíveis. Não há, portanto, 
necessidade de sobrecarregar a narrativa”8.

Por sua apresentação de fábulas sobre o mundo, talvez possamos ver a 
obra recente de Ermmano Olmi, bem além do moralismo cristão, como sendo 
uma obra proposta por um mago, seguindo a definição dada por Heródoto: 
um pastor intérprete dos sonhos.

Tradução do francês de Tatiana Monassa.

8 Ermmano Olmi, entrevista com Cesare Biarese, março de 1983.
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Em duas breves intervenções ocasionais em 1967, na segunda edição do 
programa da RAI – “Quest’estate (Regista in vacanza e Ritorno al paese)” –, Er-
manno Olmi se torna cineasta amador: no primeiro, se recolhe à vida privada, 
com a família, em sua casa do altiplano de Asiago, enquanto “perde tempo” 
lendo, ouvindo música, brincando com os filhos ainda pequenos. No segundo, 
filma o amigo Mario Rigoni Stern que retorna, ele e a família, para a casa a dois 
passos da sua, depois de dar uma escapa do trabalho em Milão, a metrópole 
que tanto contrasta com a paz dos montes vicentinos. A esta altura, encon-
tramos temas e modos, in nuce, de boa parte do cinema de Olmi: o contraste 
entre campo e cidade; a natureza “familiar” no uso da câmera. Se nada sabe-
mos dos primeiros filmes de nosso autor – amadores, segundo parece –, algo 
daquilo podemos intuir por esta “brincadeira” que é Buongiorno natura. E, que 
a grande cidade apareça como Nova York aos olhos de quem está habituado 
a viver fora dela, nos lembra ironicamente a Milão entrevista em Michelino 1º 
B e, já menos candidamente, aquela que desconcerta o pobre Grigio no curta 
homônimo. Todavia, nos filmes sob encomenda, realizados para a Montedi-
son3, existe esperança, afinal sincera, de que a nova sociedade industrial possa 
de fato conviver, harmoniosamente, com a antiga cultura camponesa, onde as 
grandes represas contribuem como catedrais modernas para exaltar as águas e 
as montanhas que as circundam. Em La Mia valle [1955], o aldeão toma a pa-
lavra para fazer sua esta descoberta, parando de invejar o irmão que emigrou 
para o exterior. Em Costruzione meccaniche Riva [1956], que é o mais “encomen-
dado” desses filmes, e também tecnologicamente mais exuberante, o fruto 
do trabalho titânico feito no interior da grande oficina conflui, no final, nos 

OS RENASCIMENTOS DE OLMI1

Adriano Aprà 2

1 Publicado originalmente em APRÀ, Adriano. Ermanno Olmi: Il cinema, il film, la televi-
sione, la scuola. Veneza, Saggi Marsilio, 2003, pp. 11-19.

2 Ensaísta e professor de cinema (Università di Roma - Tor Vergata). Realizou alguns filmes, 
foi ator ocasional, diretor de diversos festivais e retrospectivas de cinema, e da Cineteca 
Nazionale. Colaborador de diversas revistas, dentre as quais Filmcritica e Cinema & Film, 
da qual foi cofundador e editor; escreveu e organizou vários livros, dentre os quais Per 
non morire hollywoodiani (Reset, 1999), Stelle & strisce. Viaggi nel cinema usa dal muto 
agli anni ‘60 (Falsopiano, 2005), In viaggio con Rossellini (Falsopiano, 2006). [N.E.]

3 Grande grupo industrial e financeiro italiano, fundado em 1966 sob o nome de Monte-
catini Edison S.p.A. [N.E]
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grandes espaços protagonistas dos outros curtas. E os “três fios”, montados 
entre as montanhas do Alto Chiese, encontram seu valor porque conduzem a 
eletricidade até a metrópole lombarda. A simbiose entre indústria e natureza – 
incluindo as presenças humanas que se intrometem sempre com maior força, 
até tomar a palavra e assumir quase o papel de personagens, como o aposenta-
do do telefilme homônimo ou o chefe de alojamento do último desses curtas, 
Un Metro lungo cinque [1961] – se, por um lado, devia agradar ao comitente, por 
outro, nunca dá a impressão de ser forçada, pois Olmi acredita nisso. E assim 
ele filma uma e outra, com uma naturalidade que podemos, provisoriamente, 
definir como “neorrealista”: contudo, naturalidade bem diversa do trabalho 
de um cineasta como Vittorio De Seta, o qual, nos mesmos anos, submete 
à interrogação moderna, já pósneorrealista, da montagem e do som aquilo 
que ainda sobrevive no sul de uma antiga cultura do trabalho manual, que se 
contrapõe àquela setentrional de tais produções Montedison.

Ao se abrir ao longa-metragem, Olmi mantém seu ponto de vista tão simples 
e direto. Porém, aquilo que representa é mais complexo: em Il Tempo si è fermato [O 
Tempo parou, 1958], a relação entre o velho e o novo começa a se desenhar como 
contraste, embora se recomponha ao final; mas, sobretudo, esta relação é proposta 
num espaçotempo quase mitológico, digamos utópico, sendo a matéria represen-
tada depurada, reduzida ao essencial, quase até à abstração. A concretude sonora 
nos diz que essa utopia é verdadeira, mas tal modo de tornar verdadeiro só pode se 
manifestar segundo coordenadas excepcionais, que uma vez em terra se dissolverá. 
É o que acontece com o Domenico de Il Posto [O Posto, 1961], imerso numa Milão 
que teria tudo para repugnar, se não fosse amenizada por um olhar voluntariamen-
te cândido, como os rostos dos dois protagonistas. Aqui, o “neorrealismo” dá, às 
vezes, a impressão de um exagero, de uma complacência no detalhe, quase como 
se houvesse uma recusa, para manter viva a esperança, a imergir o olhar além da 
superfície das aparências. E não basta o barulho de uma máquina de copiar num 
primeiro plano atônito, ao final, para denunciar o eclipse de qualquer utopia.

Olmi é, no início, um autor que constata: é o seu modo de ser rosselliniano. 
Para reencontrar esse olhar depurado, esse “cinema de prosa” (não por acaso, 
Pasolini contrapôs o primeiro Olmi de Il Tempo si è fermato ao moderno “cinema 
de poesia” de Primma della revoluzione [Antes da revolução, Bertolucci, 1964], numa 
memorável conferência com projeção na mostra de Pésaro de 1965), é preciso 
voltar a 196970, a I Recuperanti [Os Recuperadores, 1969], e depois a 1978, e re-
tomar L’Albero degli zoccoli [A Árvore dos tamancos, 1978]: testemunhos extremos 
e preciosos da sobrevivência de uma visão utópica do mundo, em que perma-
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necem em harmonia homem e natureza, homem e mundo, homem e criador, 
no qual a antiga sabedoria dos gestos exatos e dos silêncios comunicativos terá 
o que ensinar aos tempos que seguem. Todavia, é necessário se distanciar da 
cidade e voltar no tempo: para 1945, logo depois da guerra; para o final do sé-
culo XVIII, para poder ser concreto na representação, para tornar verdadeira a 
utopia harmônica, reforçada no segundo filme com a tomada direta da versão 
bergamasca. Não precisamos crer que a harmonia não contenha dor e violência: 
há recuperadores que voam pelos ares, e basta uma árvore abusivamente cortada 
para que o pai de Minek seja expulso do “paraíso terrestre” da fazenda. Não 
obstante, a luta pela vida responde a leis atávicas que logo (o aluno do velho Du 
se torna pedreiro por conveniência; a tecnologia do gramofone e as lutas ope-
rárias ameaçam a cultura camponesa) serão “superadas” e substituídas por leis 
mais cruéis que sacudirão aqueles universos de sabedoria.

Nesse ínterim, Olmi executa seu primeiro “renascimento”, imergindo na 
modernidade, tratando de entendê-la por dentro antes de se afastar dela. Com 
I Fidanzati [Os Noivos, 1962], muda de registro: passa a elaborar em chave in-
trospectiva um mundo que prolonga aquele dos curtas e de Il Posto. Flashback e 
flashforward (rapidamente tal terminologia de manual perderá significado) pene-
tram na consciência das personagens e, entre interior e exterior se produz um 
fluxo que não pode ser seccionado. Na ocasião da mostra romana “Ladrões de 
cinema” (1982), a uma lista de “filmes roubados” (destaque para Diario di un ma-
estro de De Seta, que permite prolongar o paralelismo entre os dois autores, onde 
Un Uomo a metà assumiria o papel que tem para Olmi I Fidanzati, e os sucessivos 
filmes introspectivos), o diretor acrescenta um elenco de “filmes fundamentais” 
em que, além de O homem de Aran [Man of  Aran, Flaherty, 1934], Paisà [Rossellini, 
1946], Ladrões de bicicleta [Ladri di biciclette, De Sica, 1948], A Palavra [Ordet, Dreyer, 
1955] e A harpa da Birmânia [Biruma no Tategoto, Ichikawa, 1956], se inclui Hiroshi-
ma meu amor [Hiroshima mon amour, Resnais, 1959]. Terá sido justamente este filme, 
ao invés de outras obras menos apreciadas da Nouvelle Vague, que impressionou 
o “montador” Olmi e o conduziu numa direção moderna não vislumbrada em 
seus filmes anteriores? O fato é que uma montagem cada vez mais fragmentada – 
neste caso, acompanhada por uma câmera na mão – leva Olmi a fazer um cinema 
pouco visto e pouco comentado na época, e que hoje nos parece entre suas mais 
férteis e avançadas criações: além de Os Noivos, me refiro ao televisivo Giovani (e 
ao longametragem exibido clandestinamente, que dele reúne três episódios prin-
cipais com o título Racconti di giovani amori), a Un Certo giorno e La Circostanza [A 
Circunstância, 1974]. Nestes filmes, abandonando um cinema de “enquadramen-
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tos”, onde tudo se distingue, em favor de um cinema de “cenas”, em que tudo se 
mistura, ele penetra no novo mundo urbano, submetendo-o a análise, logrando 
captar aquilo que resta de uma consciência, ou talvez de uma inconsciência, capaz 
de conduzir o homem às próprias raízes, à “Terra mãe” que, para Olmi, corres-
ponde, nos dois últimos, à recuperação “senhorial” do campo. E ele o faz sem 
pessimismo explícito, mantendo viva a esperança, porque este estilo moderno 
não é nunca exibicionista, conserva a naturalidade de seu cinema de prosa. Clara-
mente, a amargura está no umbral, porém, sente-se o amor do cineasta por todas 
as personagens e pelo mundo em que vivem. Nisso, ele é profundamente huma-
nista e, de novo, rosselliniano. Certamente não partilha o cinismo ou o gosto pela 
denúncia de grande parte do cinema italiano da época.

Paralelamente, a modernidade se vira para outra direção, o de um docu-
mentarismo sem vínculos com as amarras da tradição, à qual ele próprio cedera 
de início. Naquela época, E Venne un uomo [1965] não foi compreendido. Hoje, 
é mais fácil perceber sua dose de novidade, à luz da evolução do documentá-
rio rumo às formas “híbridas” de nonfiction, como àquela do filmeensaio, bem 
como das sucessivas experiências televisivas de Olmi neste campo. Ao misturar 
ficção e material de arquivo, reevocação do passado e reflexão, tudo por meio da 
invenção (creio que inédita) do “mediador”, ou seja, de uma figura que ao mes-
mo tempo está dentro e fora da ficção – e, quando dentro, não se confunde, pois 
conserva sempre roupas “civis” –, Olmi antecipa de forma experimental aquilo 
que hoje normalmente se define como filmeensaio. Ele o faz (depois dos esbo-
ços de temas e de estilos que são 700 anni [1963] e Dopo secoli [1964]) de maneira 
desenvolta e sem nada forçar, mas seria impróprio falar de pósmodernismo. 
Como sempre, a novidade expressiva nele não é acompanhada pela consciência 
exibicionista de tal inovação. O experimento prossegue, já com a segurança de 
um método, em In Nome del popolo italiano [1971] e, sobretudo, em Le Radici dela 
libertà [1972] (memorável a alternância entre o testemunho de Camilla Ravera e a 
“encenação” por uma intérprete) e em Nascita di una formazione partigiana [1973], 
para encontrar sua própria completude nos três capítulos de Alcide De Gasperi 
[1974], onde a mediação entre documentário e ficção é mostrada, desta vez com 
naturalidade radiotelevisiva, encenando os speakers que depois (mas nem sempre) 
serão também atores na reconstrução ficcional.

O período que vai de 1963 (Il Fidanzati) até 1974 (Alcide De Gasperi) é o mais 
conturbado da atividade de Olmi. E, ao mesmo tempo, é o período em que ele 
é esquecido, após o inesperado sucesso de crítica e de público, mas que logo se 
revela efêmero, de O Posto e depois do entusiasmo momentâneo pela experiência 
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produtiva de “22 Dicembre”. E é aquele no qual, por razões subjetivas, mas quem 
sabe também para não se deixar rotular facilmente, nem se deixar cooptar pela in-
dústria cinematográfica romana, ele aceita encomendas que sabe habilmente usar 
em seu próprio favor, como ocasiões pagas para experimentar novos caminhos, 
talvez consciente de ter de restituir, ao custo da não visibilidade, tudo o que lhe 
fora concedido. Além das linhas estilísticas que, depois daquela do “cinema de 
prosa”, defini sumariamente como “cinema de poesia” e “filmeensaio”, há outra 
que, retrospectivamente, se desenha naqueles anos: a de um cinema “metafórico”, 
representado por Durante l’estate [1971], em que Olmi assume a responsabilidade 
para comunicar fábulas com moral, parábolas, apólogos, exempla (sermões, dirão 
os mais venenosos); como se – retorna ainda a sombra de Rossellini – não bastasse 
mais aludir e iludir, mas tivesse se tornado urgente falar claro. Durante l’estate é um 
daqueles filmes “doentes” que teriam agradado a Truffaut, e isso o torna simpáti-
co. Percebe-se aqui, nas suas mesmas imperfeições, um movimento que atua para 
conciliar a representação verossímil com a vontade de “falar com o outro”. Esta-
mos dentro da mesma Milão de Un Certo giorno [1969] e de A Circunstância, porém 
mais asquerosa, que o protagonista atravessa com uma candura de outros tempos, 
segundo um ousado percurso cristológico, com resultados catastróficos (em seme-
lhantes empreitadas, anos depois, Comencini se arriscará com Cercasi Gesù [1982]). 
O ator, com seu sorriso idiota, certamente não é simpático, mas isso confere ao 
filme um “distanciamento” do espectador que contribui para fazer prevalecer a 
reflexão sobre a identificação com a personagem. Quando, ao final, nós o vemos 
atrás das grades, não deixamos de pensar em Europa ‘51 [Rossellini, 1952].

Olmi conclui assim seu “cinema de prosa”, levando-o às últimas consequên-
cias com L’Albero degli zoccoli – cuja evidente ambição, tanto pelo amplo campo 
de investigação, quanto pelo refinamento da análise e pelo domínio dos meios 
– o que faz com que seja considerado, com a distância, sua obraprima – e uma 
obra-prima do cinema italiano, a ser contraposta idealmente, senão ideologi-
camente, ao Visconti de A Terra treme [La Terra trema: Episodio del mare, 1948] 
(incluindo o uso do dialeto e da filmagem direta). De qualquer modo, entre os 
precedentes, devem ser lembrados pelo menos Farrebique (e o posterior Bique-
farre) de Georges Rouquier e Gli Ultimi, obraprima e única, de Vito Pandolfi 
(e David Maria Turoldo). Neste filme, de narrativa “branda” (característica de 
vários filmes de Olmi), eventos simples acarretam grandes consequências (os 
tomates para vovô Anselmo, a moeda para Finard e, naturalmente, a árvore 
cortada para Batisti), e sem por isso se subtrair ao princípio prosaico e se tornar 
pesado com significados demasiadamente explícitos. Tampouco podemos negli-
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genciar I Recuperanti, filme de uma concretude hawkasiana e que, se tivesse sido 
mais visível, poderia também ser incluído entre as obras-primas do diretor, com 
uma daquelas personagens emblemáticas, inesquecíveis, que se impõem à me-
mória quase mais do que o próprio filme: o velho Du, anarquista, alegremente 
vital, descaradamente contra a corrente. Este reitera que Olmi não é somente 
um manso e nem possui registros somente para o silêncio e o não-dito.

O sucesso universal de L’Albero degli zoccoli, para além da Palma de Ouro em 
Cannes (que, na época, combinada com a do ano precedente para Padre padrone, 
ecoou como vitória de uma “exceção” do cinema europeu, e não somente italia-
no, no sentido de especificidades culturais e até regionais, e do papel cultural da 
televisão, contrariando a tendência à globalização, ao esperanto das megaprodu-
ções), teria podido induzir qualquer outro diretor a insistir no mesmo filão. Olmi, 
pelo contrário, enquanto rapidamente se esgota a ilusão de uma virada produtiva 
na televisão e no cinema italianos, aproveita o consenso para realizar em liberdade 
e com os meios necessários um filme, Cammina cammina [1983], o qual certamente 
vai contra todas as expectativas do público, da crítica e dos produtores. Para ele, 
ao contrário, é o sinal marcante de uma mutação radical: de seu ulterior renas-
cimento, após a estreia no longametragem, do encontro com a “modernidade” 
e do documentário ensaístico. Jamais saberemos o que poderia ter sido a versão 
“longa”, televisiva, do filme: a catástrofe de bilheteria e a doença impediram para 
sempre, inclusive com a moda atual das “restaurações”, de recuperá-la. Na certa, 
não obstante a montagem insolitamente fragmentada, ele teria posto à prova a 
paciência do expectador, não muito diferente do que fizera Rossellini, ao passar 
do cinema para a televisão didática. E isso, talvez por motivações análogas: a de 
relembrar ou reconstruir o passado para fazer discursos claros que possam incidir 
em nosso tempo. Ao contrário de Rossellini, Olmi o faz escolhendo o caminho 
que defini, genericamente, como da metáfora, para estabelecer com o expectador 
um pacto que vai muito além do que é costumeiro na ficção, cinematográfica ou 
televisiva, e que o põe diante da tela de cinema ou da TV para aprender. Além do 
mais, o filme se abre, emblematicamente, com uma cena que se desenrola hoje 
e que termina com um telão pintado de céu estrelado, do qual emana o longo 
percurso da incessante, porque jamais conclusiva, busca sobre quem somos e de 
onde viemos. Raramente o cinema teve a ambição, propriamente filosófica, de 
refletir sobre as raízes de nossa existência como neste caso. E, só para facilitar 
a orientação, o discurso vem ancorado na lenda evangélica dos Reis Magos, tão 
reinterpretada a ponto de suscitar censuras entre os conformistas, como (invo-
luntariamente?) pressagia o próprio Olmi naquela espécie de apresentação televi-
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siva do filme que é Personaggi fortemente sospettabili [1983], relembrando aquelas “três 
estranhas personagens”, aqueles “intelectuais coroados”.

Já vimos que o precedente desta nova linha de pesquisa olmiana é Durante 
l’estate. Depois da doença, o novo capítulo de tal pesquisa é Lunga vita ala Signora! 
[1987]. Antes, porém, confirmando a variada paleta de Olmi, não se pode esque-
cer dos filmes que se seguem a Cammina cammina e precedem o retorno ao cine-
ma de Lunga vita: os dois documentários Milano 83 [1983] e Artigiani veneti [1986] 
(este último iniciado antes de adoecer e concluído somente depois de se curar), 
tendo como meio o vídeo, bastante elaborado, Sopra le sete ultime parole del nostro 
Redentore in croce [1985], de Haydn, feito na Capela dos Scrovegni, em Pádova. De 
surpresa, como se nada houvesse ocorrido nesse meio tempo, Olmi volta às pró-
prias raízes de documentarista, desce sobre a Terra, mas afiando o estilo tanto 
em relação ao uso mais convencional do comentário nos curtas da Montedison, 
quanto no “modernismo” do filmeensaio. Se preferirem, estamos no âmbito 
mais tradicional do documentário-colagem. Um mundo é reconstruído em sua 
unidade partindo dos fragmentos: captados velozmente pelo flâneur que percor-
re, do amanhecer ao pôr do sol a própria cidade em Milão 83 (mais alvoradas e 
crepúsculos, que se sucedem cada vez mais rápido), pacientemente procurados 
e registrados pelo cinema em Artigiani veneti. São duas faces contrapostas e com-
plementares de temas que obcecaram Olmi desde sempre. A metrópole passa a 
ser vista como buraco negro de nossa consciência, redundância improdutiva de 
ruídos de fundo, praticamente sem luz; do lado oposto, a comunidade “impos-
sível” dos artesãos, reconstruída com arte enquanto mundo coerente, graças às 
virtudes da montagem, se impõe como alternativa – aqui e agora, pois ela vive 
diante da filmadora – de uma sabedoria enterrada alhures. Artigiani veneti tem de 
ser incluído entre as melhores obras de Olmi, ponto de chegada de sua tendên-
cia documentarista “pura”. Ambos os documentários terão apêndices breves: 
Milão 83, episódio de Milão da série “12 diretores para 12 cidades”; Artigiani ve-
neti em Mille anni [1995]. E o fato de que todos esses filmes sejam, uma vez mais, 
encomendados (para séries projetadas em outros lugares; por regiões em busca 
de promoção de autor) não deve fazer pensar num empenho menor do diretor. 
Ao contrário, podemos supor que, sentindo-se desvinculado de uma responsa-
bilidade em primeira pessoa, Olmi seja capaz de “objetivar” um material que em 
outros cineastas, por vezes, resulta demasiadamente incandescente.

Quanto a Sopra le sete ultime parole, se trata, junto com o precedente Apocalypsis 
cum figuris [1979], do confronto de Olmi com o suporte (novo naquela época) do 
vídeo. Ele se põe “a serviço” de autores teatrais e musicais sobre temas evangéli-
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cos com os quais sintoniza, retomando eventos com ausência de público. Fazen-
do remissão a outros mais competentes que eu nesta matéria, me limito a dizer 
que, no primeiro caso, Olmi utiliza o vídeo por sua característica de reprodução 
leve: ele executa, nas tomadas com várias câmeras em simultâneo (e com os técni-
cos e máquinas de áudio e vídeo visíveis nos contracampos a 180º), decupagens e 
planos próximos do espaço cênico quadrangular. Deste modo, aceita uma inevitá-
vel traição, mas consegue nos garantir tudo isso não obstante uma preciosíssima 
documentação do trabalho teatral de Grotowski. Com Sopra le sete ultime parole, 
bem mais convincente quanto a sua maestria com a técnica do vídeo, ele evidencia 
suas características de fluxo eletrônico, trabalhando com impressões sobrepostas 
e dissolvências cruzadas, que associam num continuum a música de Haydn e seus 
executores no espaço que os contém: com a arquitetura, com os afrescos de Giot-
to, com as escritas das partituras e das palavras em destaque. Ele evidencia, sobre-
tudo, o percurso da luz, da treva inicial à sua reaparição. E, ao fazer isso, realiza 
de fato uma obra eletrônica, que é ao mesmo tempo um documentário exemplar 
sobre a música e sua arte, e assinala, com esta celebração da luz, seu próprio retor-
no à atividade depois da doença. Tratase de um experimento que lhe será útil no 
momento das tomadas ao vivo na abertura e fechamento da Porta santa.

Podemos supor, sem cair em biografismos fáceis, que a doença tenha in-
fluenciado o seu cinema. Com Lunga vita ala Signora! [1987], ele nos dá a impres-
são de ter recomeçado do zero, quase como se não soubesse mais filmar. Por 
exemplo, é a única vez (sem esquecer alguns momentos de Durante l’estate) em 
que se tem a nítida impressão de que o zoom tenha sido abandonado nas mãos de 
alguém que dele se utiliza como a média dos cineastas italianos a partir da década 
de 1970. Com isto, quero dizer que os flashbacks voltam a ser convencionalmente 
flashbacks e não mais parte de um fluxo contínuo, com uma insistência embara-
çosa para “fazer entender” (a lembrança do anjo). E onde a metáfora é exibida 
como um a priori que se limita a transformarse em imagens; e também onde 
se percebe mais de uma vez o recurso à imitação, neste caso, felliniana. É ainda 
seu único filme em que todas as personagens são antipáticas, certamente sem 
intenção, como no caso do jovem protagonista, com cara e movimentos meio 
de idiota. Pelo contrário, o sucessivo La Legenda del santo bevitore [A Lenda do santo 
beberrão, 1988] se caracteriza como a versão em prosa desta tendência poético-
metafórica: é um filme até excessivamente controlado, ou melhor, o único em 
que Olmi aceita as regras do cinema internacional “bem feito”, incluindo desem-
penhos de atores bem distantes do seu gosto e o uso “narrativo” dos flashbacks. 
Mesmo que o tema de Roth possa lhe ter tocado, o filme permanece enquanto 
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um exercício de execução correta, porém fria, sem a rigorosa paixão que anima-
va, por exemplo, uma obra em certos aspectos análoga inclusive tematicamente 
(o “pecador” que se torna “santo”) como Il Generale Della Rovere.

Com Il segreto del Bosco Vecchio [O Segredo do bosque velho, 1993], um filme pessoal, 
e Genesi: la Creazione e il Diluvio [1994], de novo um filme feito sob encomenda, se 
confirma o período difícil que passa Olmi ao tratar de expandir o próprio campo 
de indagações com “fábulas” que sejam ensinamentos de vida: para a recuperação 
ecológica da natureza, para o retorno às origens do homem. Algumas imagens 
de repertório da então recente Guerra do Golfo separam Genesi em duas partes 
distintas: à primeira etapa de construção, em que o homem logo cai no pecado do 
orgulho e destrói aquilo que acabara de edificar, segue a segunda em que, graças à 
intervenção divina e à sabedoria de Noé, que sabe escutar a advertência de Deus, 
se retorna arduamente à vida primogênita. Porém, Olmi conduz esse filme com 
certo cansaço, através de outro mediador que reitera em um registro arrastado 
aquele de E Venne un uomo, apoiando-se com pudor excessivo em sua palavra 
narradora, e inserindo por dever de completude, mais do que por rigor estrutural, 
episódios como a expulsão do paraíso terrestre (filmada com uma artificial domi-
nante cromática azul) e a morte de Abel por Caim (reiterada de modo banal nos 
enquadramentos finais). Mais complexo é o caso de O segredo do bosque velho. Para 
além da conversão da personagem principal, muito esquematicamente malvado 
no começo, muito disponível para se arrepender no final, suscita curiosidade a 
escolha animista da fábula, com os animais e os elementos que falam com vozes 
humanas. O substrato material é o mesmo de Mille anni, mas, nesse caso, a árvore 
secular não precisava nos proclamar as próprias razões. Convém pensar que a 
vontade de Olmi, ao protestar contra a perda da sabedoria antiga no mundo con-
temporâneo, confirme o caráter inelutável de tal perda e o seu desespero justa-
mente por não mais conseguir, como acontecia em Os Recuperadores, A Árvore dos 
tamancos ou Artigiani veneti, afirmar a permanência física dessa mesma sabedoria.

Já Lungo il fiume [1991] é diferente. O filme parece inaugurar um novo 
rumo do seu documentarismo, em parte antecipado por Mille anni e cujo eco 
ressoa em alguns enquadramentos da primeira parte de Genesi. A beleza pro-
priamente cinematográfica das imagens, a música, o comentário elaborado, a 
escansão dos “cantos” com palavras sobrepostas podem dar a impressão (a 
mesma que tive na primeira vez que o vi) de uma obra artificiosa e estetizante. 
Creio que me enganei. Aqui não é mais a “realidade”, como ainda em Artigiani 
veneti, que confirma a persistência de uma utopia, mas sim a sua transfiguração 
cinematográfica. Apesar da degradação, o rio vence aquilo que os homens pro-
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vocaram somente graças às virtudes da montagem audiovisual. O lamento tem 
proporções de monumento fúnebre, de um tombeau que celebra as virtudes do 
defunto. E é esta obra secreta que ilumina os “anos difíceis” de Olmi. 

Em Cannes de 2001, a Itália concorre com dois filmes: O Quarto do filho [La 
Stanza del figlio], de Moretti, e Il Mestiere delle armi [O Mestre das armas], de Olmi. As 
atenções da mídia, confirmadas pelo resultado, ficam com o jovem autor. Toda-
via, justamente o involuntário confronto evidencia bem como Olmi se destaca, 
comparado ao nobre classicismo do colega, como o verdadeiro porta-estandarte 
de um cinema novo. Por enquanto, Il Mestiere delle armi é o último capítulo de 
seus renascimentos: o mais surpreendente, o mais inesperado e aquele que te-
nho maior dificuldade para explicar. Este filme assinala um novo início não só 
para Olmi, mas também, me parece, para o cinema em geral. É como se as 
linhas de seu percurso, que delineei até aqui, confluíssem numa forja da qual sai, 
refundido, um metal com ressonância diferente. O resplendor do filme possui 
analogias esporádicas com a beleza estática dos enquadramentos de Lungo il fil-
me, por exemplo. A articulação complexa de flashbacks ou visões, com estatuto 
de verossimilhança bastante incerto, lembra de longe o fluxo da consciência de 
seus filmes “poéticos”. As personagens que se dirigem ao espectador, ou aque-
las que citam crônicas e cartas, o fazem sem a naturalidade que podiam ter nos 
filmesensaio. E o discurso (sobre guerra, amor e morte: sobre o mistério da 
existência) não necessita construções metafóricas. Talvez só Cammina cammina 
possa ser considerado um sério precursor. Inclusive o eco do cinema didático 
de Rossellini, que parece ter de fato tido certa influência, resulta transfigurado: 
as personagens, mais do que “porta-vozes” que se dirigem a um espectador, são 
emblemas ou simulacros isolados num empíreo. As escritas obstinadas (lugares, 
datas, nomes e sobrenomes dos “protagonistas”, mapas e até mesmo os subtí-
tulos que traduzem o alemão) parecem aludir parodicamente a uma impossível 
clareza didática. Os eventos flutuam como fragmentos: as vozes off e over, com a 
quase ausência de diálogos “dramáticos”, compõem com as imagens e as músi-
cas (bem mais complexas que nos filmes precedentes) um sistema polifônico de-
sorientador. A continuidade espaçotemporal é quebrada; a unidade hipotética 
da cena é segmentada em enquadramentos que rechaçam a sutura e se recortam 
feito mônadas autônomas com arestas cortantes. Tudo é artifício, invenção pura: 
como se apenas em sonho Olmi pudesse então se juntar com aquela unidade 
harmônica do sentido procurada por toda a vida. A verdade não é deste mundo.

Tradução do italiano de Nilson Moulin. 



36

Nascido em 1931, Ermanno Olmi pertence, como os irmãos Taviani ou 
Elio Petri, a essa geração que se formou nos anos 1950 e emergiu na cena ci-
nematográfica em torno de 1960, sendo por vezes chamada de “segunda onda 
neorrealista”. Se ele não é o único a ter se formado ou a ter tido suas primeiras 
experiências no documentário – e os irmãos Taviani são a prova disso –, nin-
guém se empenhou tanto nem seguiu uma dupla carreira de documentarista e 
de cineasta de ficção como ele.

É verdade que, apesar de algumas proposições (sobretudo as de Zavattini) 
e tentativas, o apego ao documentário não caracterizou a geração neorrealista. 
Quer nos situemos antes do surgimento do movimento, durante sua expansão 
ou após sua dissolução, a prática do documentário era e terá sido apenas uma 
via de entrada para a carreira de diretor de filmes de ficção. Seja qual for a im-
portância que a noção de documentário possa ter tido, em correlação com o 
debate sobre a natureza do realismo cinematográfico e sobre a especificidade 
da Sétima Arte, o cinema italiano do pósguerra era, de fato, regido pelas leis – 
e até pelos códigos – de uma ficção que os partidários deste movimento adota-
ram mais ou menos como molde e como suporte de uma meta (realista) à qual 
cineastas, críticos, roteiristas e intelectuais aspiravam há muito tempo. Não que 
se tenha evitado o questionamento quanto à natureza e à substância da repre-
sentação ou quanto às relações entre o personagem e o quadro; não que a re-
flexão teórica estivesse ausente. Mas, a menos que se retomem as proposições 
de pesquisadores dos anos 1930, antes que Gramsci, Jdanov, etc. ganhassem 
destaque, as referências encontravam-se numa determinada tendência literária 
(Verga e o Naturalismo), num determinado movimento ou período do cinema 
e da reflexão sobre o cinema, ou nessa ou naquela filosofia da arte, e não nas 
escolas documentais que a história do cinema havia tido. Se a experiência do 
documentário foi, a títulos e em níveis diversos, essencial para a elaboração da 
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estética de Rossellini ou de Antonioni, estes, por outro lado, romperam desde 
o início de suas obras de ficção com a dupla meta – estética e ideológica – de 
um Neorrealismo que os rejeitou. É preciso, portanto, distinguir o Neorrealis-
mo histórico da meta que está por trás dele; é preciso situálos um em relação 
ao outro dentro de um movimento que, ao atravessar a história do cinema, 
teve momentos de cristalização e apresentou pontos nodais.

O fim dos anos 1950, marcado pelo surgimento de novas tecnologias, 
é um deles. Se as consequências sobre a orientação do cinema e a evolução 
de sua linguagem foram de desigual alcance, o movimento foi bem mais 
importante no Canadá, nos Estados Unidos e na França, por exemplo, do 
que na Itália, onde a abordagem documental não foi relançada como nos 
países precedentes. Quer o situemos em relação aos seus sêniores ou aos 
seus contemporâneos, Ermanno Olmi é, portanto, um caso singular na pá-
tria do Neorrealismo.

“E Rossellini?”, dirão. O autor de Stromboli teve várias carreiras sucessivas. 
Além disso, ele pôs muito mais o documentário a serviço de um projeto pe-
dagógico e de um projeto de autor do que buscou renovar, ao passar de um 
meio a outro, os pressupostos do sistema cinematográfico de representação. 
As descobertas tecnológicas do fim dos anos 1950 (câmera leve, sincronia 
de som) que revolucionaram a forma e o fundo do documentário, já tinham 
sido, enfim, largamente integradas ou absorvidas pela televisão e pelo cinema 
quando o autor de Paisà empreendeu sua mutação. A carreira de Olmi, por sua 
vez, é cronologicamente inseparável dessas mudanças tecnológicas. As razões 
são evidentemente múltiplas: a concordância histórica, a origem sociocultural 
de um autodidata, a vontade própria do homem... Mas isso só torna o fato 
ainda mais patente: não há ninguém do outro lado dos Alpes que sempre 
tenha tido uma carreira dupla como ele ou, mais exatamente, que tenha se en-
tregado desde sempre a uma dupla pesquisa. Enquanto a televisão foi – sejam 
quais forem as diferenças efetivas (e elas são muito grandes) –, de fato, para 
Rossellini, assim como para Risi (por exemplo), um outro espaço de produção 
de ficções, cujas estética e estruturas narrativas não se encontraram por esse 
motivo radicalmente modificadas, ela foi, para o autor de Giovanni e de Milano 
‘83, o lugar de um outro trabalho sobre a representação.

Mas precisemos: se a narrativa, que permanece essencial para todos eles, 
é o denominador comum de seus trabalhos, da relação que se estabelece entre 
o significante e o significado, a dicotomia da obra de Olmi se desdobra numa 
(aparentemente) singular inversão. Alguns documentários são, desde o início, 
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atravessados por um desejo de ficção; e as ficções recusam a espessura narrati-
va em prol de uma representação e de uma concepção do tempo que remetem 
realmente a certos aspectos ou a certas produções do Neorrealismo e, em cer-
ta medida, às teses zavattinianas. Porém, há uma tentação que é preciso evitar 
(e à qual, de resto, a obra nos interdita claramente de ceder): a de fazer uma 
síntese abusiva, falaciosa e factícia entre os dois termos, entre os dois ramos de 
sua atividade. Por mais simplificadora que a formulação pareça aqui, digamos 
que há homens de cinema que, em estruturas e contextos de produção – ou até 
em meios – diferentes, prosseguem com o desenvolvimento de uma temática, 
constituem e reforçam um discurso. Há outros para quem a continuidade e a 
coerência de um olhar é o que importa. Os primeiros continuam a conferir 
presciência à narrativa, ao personagem, sujeito manifesto e manifestado da 
narrativa e do discurso. Os segundos fazem do personagem um objeto, o vetor 
de um ponto de vista pelo qual passa e se estrutura o discurso que o especta-
dor constrói, e não mais apenas a matéria e o lugar do discurso.

Não se trata – é importante destacar – de uma dicotomia entre dois tipos 
de cinema. É uma relação diferente, um nível diferente de relação entre dois 
dos modos de semiotização da narrativa e do discurso cinematográfico. Tal-
vez seja isso que distinga o cinema clássico do cinema “pósclássico” (para 
não empregar a expressão equívoca “cinema moderno”). E essa alternativa 
ou, mais exatamente, essa interrogação sobre o funcionamento do discurso 
e sobre a representação cinematográfica estava mesmo no coração do Ne-
orrealismo histórico. Mais uma vez: não é que ela tenha sido nova e inédita 
– e seria realmente preciso fazer um dia a história, dentro do próprio cinema 
clássico ou até do préclássico, dessa inscrição do sujeito no processo de re-
presentação, a despeito do naturalismo e da naturalização da narrativa –, mas 
o Neorrealismo talvez seja uma cristalização particular dessa questão essencial, 
uma cristalização cujas coordenadas históricas, políticas e filosóficas oculta-
ram durante muito tempo as coordenadas e parâmetros estéticos. É evidente 
que, na perspectiva de uma sociologia da arte, não se pode separá-los, e que a 
significação desse movimento histórico deve, assim, ser apreendida em termos 
e no nível epistemológicos.

Olmi não é, diferentemente de documentaristas célebres como Perrault ou 
Depardon, o homem de uma técnica. O primeiro nunca deixou de construir 
seus filmes a partir da matéria verbal. O segundo põe em primeiro plano, atra-
vés da duração da filmagem, a variação de pontos de vista e a espessura das 
ações e dos seres, como se restituídos de forma fenomenológica a despeito da 
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montagem, que parece não ter mais do que uma função de conexão diegética 
e de pontuação. Olmi praticou, por sua vez, todos os métodos: documentá-
rios, comentados ou não, montagens de documentos de arquivo, entrevistas 
e filmesinvestigação. Ele rodou em todos os formatos e em todos os supor-
tes. Sua carreira não foi determinada nem esteve vinculada ao advento dos 
equipamentos leves de filmagem e de gravação. Passando, no início dos anos 
1960, direto do documentário em 35mm para a televisão, ele adotou e seguiu 
o movimento das técnicas e das tecnologias, mas não construiu um sistema a 
partir de nenhuma delas.

Seria ele mais próximo, nesse sentido, de um Chris Marker? Olmi realizou 
filmes cuja arquitetura híbrida imbrica documentos de arquivo, entrevistas e 
cenas reconstituídas; filmes nos quais há pluralidade de modos de representa-
ção e de enunciação. Mas eles não são, como no trabalho do autor de Lettre de 
Sibérie, o lugar de uma dialética do comentário e das imagens. Olmi – e talvez 
seja o que mais o distinga de todos os documentaristas citados – nunca con-
feriu presciência à palavra em relação à designação e à representação dos fa-
tos. Concertada ou não (Corrado Stajano, coautor das cinco transmissões que 
Olmi realizou para a televisão, declarou: “Nós tínhamos da televisão uma ideia 
bastante elementar, como de um saco onde jogar imagens, colocando menos 
palavras possível.3”), essa reserva diante do verbo é pertinente àquela que foi, 
desde sempre, a atitude não apenas do Olmi documentarista, mas também do 
realizador de I Fidanzati. Seria preciso enfatizar que ela assim permaneceu? 
Porém, não é tanto a palavra e o testemunho em si que são recusados; é a uni-
vocidade de ponto de vista que estes implicam, do mesmo modo que, de resto, 
a ficção – que se pode definir como uma reconstituição.

Um detalhe relatado pelo mesmo Corrado Stajano sobre a filmagem de 
uma das cenas reconstituídas de Radici della libertà é particularmente esclare-
cedor em relação a isso. Examinando a multidão de curiosos que observava a 
cena, ele e Olmi decidiram fazer esses espectadores, ou, mais exatamente – é 
importante citar aqui suas próprias palavras –, “esses rostos curiosos atentos 
ao nosso presente4”, entrarem no campo. Ao deslocamento do ponto de vista 
espacial (do campo para o extracampo), somouse – é o essencial, inclusive 
– um deslocamento do ponto de vista temporal que modifica radicalmente o 
sentido e a função, o escopo, do trabalho ficcional.

3 Comunicação no Congresso de Fiesole, junho de 1987.
4 Ibid..
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Tal tratamento do material prófílmico inverte ou transpõe em outro pla-
no epistemológico o expediente do neorrealismo rosselliniano. Uma breve 
comparação com Roma, cidade aberta nos fará entender. Ao rodar a sequência 
da detenção no prédio onde moram os protagonistas principais, Rossellini 
trabalhou de forma mais explícita em dois níveis: reconstituição (visto que ele 
utilizava lembranças e figurantes) e ficção (visto que a sequência, interpretada 
por atores profissionais, se integrava ao roteiro, elaborado a partir das duas 
narrativas documentais na origem do projeto). Mas – o que modifica tudo 
– esses dois níveis permaneciam separados; eles eram rigorosamente hierar-
quizados, no sentido de que a reconstituição continuava sendo um material 
prófílmico, que tinha seu impacto – nãovisível e nãosentido pelo especta-
dor – sobre a atriz (Anna Magnani), que sabemos não ter sido informada por 
completo sobre o dispositivo, cujo efeito sobre uma interpretação largamente 
comandada pela identificação com uma situação revivida, e não mais apenas 
interpretada, conhecemos pelo seu próprio testemunho5.

O ator continuava a ser, de todo modo, o eixo essencial, o ponto de 
convergência dos métodos de trabalho. Ele permanecia como portador do 
sentido da cena. Considerando as coisas nesse plano, a tese (já quantitati-
vamente pouco fundada) de um Neorrealismo fundado no não profissio-
nalismo dos atores não tem eficiência alguma para explicar a estética desse 
movimento (pensemos, aliás, na anedota a respeito das filmagens de Ladrão 
de bicicletas, muito judiciosamente lembrada e utilizada por Scola em Nós que 
nos amávamos tanto). O procedimento de filmagem de Rossellini, que exacer-
ba a interpretação da atriz ao torná-la autêntica, potencializa a emoção e a 
participação do espectador, que, com isso, não é nem um pouco convidado 
a manter uma distância em relação ao acontecimento narrado e encenado; 
Rossellini, em seguida, colocaria a ação muito mais em perspectiva – algo 
que tentei analisar em outra publicação6. Mas ele continuaria fiel à monta-
gem narrativa e à performance do ator, até em seus trabalhos para a televisão, 
sendo o homem, afinal, sempre o receptáculo e a finalidade da mensagem 
em sua obra.

Para o Olmi de Radici della libertà, assim como para aquele de I Fidanzati, o 
homem vale talvez menos como sujeito do que como olhar. A narrativa não 
tem sentido fora da perspectiva aberta e criada pelo seu olhar. Se existe um hu-

5 Citado e comentado por Pio Baldelli, Roberto Rossellini, Roma: Samonà e Savelli, 1972.
6 Michel Serceau, Roberto Rossellini, Paris: Cerf, 1986.
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manismo olmiano, vemos claramente o que o diferencia e o que ele acrescenta 
ao humanismo de De Sica e Zavattini.

***
Milano ‘83 é, de todos os filmes de Olmi, aquele que se situa no mais extre-

mo oposto do desejo de ficção e mesmo da narratividade, no oposto também 
desse cinema discursivo que é um cinema de intervenção, no qual a montagem 
dá sentido às palavras e às imagens, e a matéria da tomada direta não é nada 
além do significante. Esse filme, no qual a montagem (muito curta) e o ritmo 
(muito intenso) têm um papel essencial, não deixa de evocar a tradição, criada 
nos anos 1920, dos filmes sobre capitais. À primeira vista, ele parece voltar ao 
espírito desses anos, para além de todas as pesquisas e modos de libertação do 
objetivo e da postura documentais. Aliada à multiplicação de pontos de vista, 
a montagem parece efetivamente rimar com o movimento e o ritmo de uma 
cidade – ou, no mínimo, restituí-los. A imagem da rua e seu movimento são 
superiores a eventuais instantâneos das atividades. O homem é, em uma pa-
lavra, igualmente apreendido no ritmo das coisas. Ele está, contudo, presente 
pela palavra. Não é, portanto, a montagem que é nova aqui, nem o agencia-
mento temático do conjunto, mas talvez a relação entre o homem e o quadro.

Vinculados às pesquisas da vanguarda, como os filmes sobre objetos gi-
gantes, e tendo, portanto, como preço a se pagar uma certa evicção do homem 
e do acontecimento, não é por acaso que os filmes de capital foram sucedidos 
por filmes sobre os acontecimentos sociais, pelos quais, após a revolução da 
tomada direta, o documentário moderno iria precisamente se interessar (ao 
ponto de se tornar um cinema de intervenção). Ora, se Milano ‘83 – um mo-
saico de fragmentos de entrevistas e de impressões e pontos de vista sobre a 
rua e os movimentos da cidade e de seus habitantes; um patchwork de barulhos 
da cidade, de pedaços de conversas, de mensagens, anúncios e declarações 
particulares – não reflete o acontecimento social, é porque ele se inscreve nele. 
Olmi construiu efetivamente sua montagem “serial” (e esse gosto pelas séries 
não é nada menos do que o traço estrutural que remete à terceira vanguarda) 
entre dois momentos diegéticos. Não pelo que ele narra, mas porque permite 
ao espectador reconhecer dois cerimoniais: o da Ópera no início e o do Natal 
no fim. A montagem serial, além disso, diz mais respeito aos homens do que 
às coisas. É claro que uma série como a dos veículos, por exemplo, é muito 
significativa. Não poderíamos dizer que, em relação ao tratamento dado pela 
terceira vanguarda, a cidade conserve uma integridade maior enquanto qua-
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dro. Mas, deixando sua importância de lado, as séries humanas se articulam de 
forma inédita com as séries urbanas. Opera-se entre umas e outras uma dialé-
tica inédita. Estabelecese, pelo menos, uma relação plurívoca desconhecida da 
terceira vanguarda, na qual, trate-se de unanimismo ou de distância irônica, as 
séries humanas e as séries de objetos mantinham entre si uma relação unívoca.

É possível (seria preciso analisar de perto) que essa nova estética se fun-
de na utilização de outras objetivas, de outras lentes, numa outra concepção 
do enquadramento e da profundidade de campo. O essencial da novidade da 
abordagem residiria no fato de que são apresentados ao olhar do espectador, 
no seio do movimento serial da cidade e dos objetos, expressões e estados de 
vida. O homem não está nem em sintonia nem em defasagem com a cidade: 
as duas entidades estão ora em harmonia, ora em contraponto. Evidentemente 
não é por acaso que somos levados a empregar essas metáforas no quadro 
de uma comparação com um cinema dos anos 1920, no qual a música e/ou 
suas leis eram um elemento primordial de estruturação. O filme tampouco 
integra trechos de entrevistas. Respondendo fugazmente e em posição fron-
tal a perguntas não feitas, dizendo seu nome e saindo do quadro para tal, os 
homens chegam a ter uma inscrição desconhecida nesse filmeinvestigação, 
como numa antífrase. Ao estruturar trechos de entrevistas e pontos de vista 
sobre os homens mais do que ponto de vista sobre as coisas, ao dialetizar a 
relação entre acontecimento e discurso, não teria este último, assim como em 
todo documentário moderno, como preço a pagar a ocultação da relação do 
homem com as coisas, que estava implícita no cinema dos anos 1920? Milano 
‘83 poderia, a seu modo, aquém do acontecimento, reintroduzir essa relação 
ou até a interrogação sobre essa relação. Mas esta não seria mais, como na-
quela época, antinômica à atitude essencialista e atemporal de um Flaherty. 
Havia naquela época uma falsa dicotomia entre a relação lírica e a relação 
temática homem/quadro, na medida em que se passava sempre pela essência. 
Em Milano ‘83, não é uma essência do homem que é confrontada às coisas, ao 
movimento ou à poesia das coisas, mas estados e etapas da vida humana que 
aparecem no movimento das coisas. Nem pessoas nem entidades. Estamos 
ao mesmo tempo mais longe e mais perto do homem. O discurso é menos 
humanista, mas, em certo sentido, mais filosófico.

***
Vinculada a uma abertura política à esquerda, a segunda onda do Neor-

realismo combina, numa perspectivação histórica, acontecimentos nos quais 
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o Neorrealismo dos anos 194546 tinha se inspirado diretamente, com um 
discurso crítico sobre a realidade socioeconômica daquele momento presente. 
Analogia temática, portanto, mais do que analogia estilística; analogia e, ao 
mesmo tempo, redução temática, em uma uniformização estética. De fato, 
não temos mais o equivalente da abordagem de De Sica ou de Zavattini, pois 
a dicotomia dos códigos narrativos, estéticos e ideológicos de Riso amaro e de 
Umberto D foi substituída pela forma mais clássica da narrativa e do discurso.

Realizados entre 1959 e 1963, após um longo período de prática do docu-
mentário, os primeiros longasmetragens e filmes de ficção de Olmi guardam 
– por sua recusa do acontecimento e da dramaturgia; por sua recusa, em uma 
palavra, do personagem; pela forma com que o espaço se sobrepõe inteira-
mente à ação e determina a percepção e a representação do tempo – mais 
relações com a estética de Antonioni (eles são igualmente contemporâneos de 
A aventura) do que com a de Rosi. Mas é necessário ter todo cuidado para não 
ver aí o argumento para uma clivagem por demais cômoda. Como aqueles do 
autor de A noite, os seres representados por Olmi não têm menos espessura 
sociológica, ou mesmo econômica, do que os de Rosi. Nunca é demais enfa-
tizar o quanto os filmes realizados por Olmi ao longo de toda a sua carreira, 
longe de se abstraírem das questões históricas, foram interrogações sobre o 
homem e a sociedade do momento, e até uma reflexão sobre suas alienações. 
Os longas-metragens de Olmi são, em suma, diferentes daqueles dos “novos 
realistas” mais por sua abordagem do que por seus fundamentos; mais por 
suas metas do que por suas referências sociológicas. Peter Bondanella7 iden-
tifica, com razão, analogias estilísticas entre Il Posto e Umberto D (e as teses de 
Bazin). Mas a especificidade da narrativa olmiana – que ele também analisa e 
sobre a qual chega a dizer, com toda a justeza, que põe a alienação em evidên-
cia – não interditaria uma aproximação com os modelos e ideais de De Sica e 
Zavattini? Se ele tampouco dramatiza uma situação, o diretor de Il Posto e de 
Il Tempo si è fermato a encena como se ela nunca estivesse estado em Umberto 
D. Não se trata de piccoli fatti, de fatias da vida, de restituir para o espectador a 
trama e a cadência da vida cotidiana. Trata-se menos ainda de mostrar um ser 
em um lugar do que de apreender um espaço. Não há entre o ser e o espaço 
representado uma simples relação de contiguidade, mas uma implicação. O lu-
gar não é apenas o que contém os diferentes seres, e tampouco simplesmente 

7 Peter Bondanella, Italian cinema: From neorealism to the present, Nova York: Frederick 
Ungar Publishing Co., 1983.
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o referente sociológico de suas diferenças; o espaço é que os separa mais do 
que os conjunta ou disjunta: uma pertinência entre temática e estética que nos 
distancia de fato do humanismo dos autores de Umberto D. Tudo diz respeito 
a uma apreensão diferente do lugar, a um tratamento diferente do prófílmico. 
Em De Sica e Zavattini, ele é referente sociológico e espaço dramático ofe-
recido ao olhar do espectador, um espaço no qual o personagem é integrado 
ou do qual ele é excluído; em Olmi, tratase de um espaço explorado pelo(s) 
personagem(s) ao mesmo tempo em que é oferecido ao olhar do espectador. 
Nesse sentido, ao mesmo tempo que em Antonioni, é no Rossellini de Strom-
boli e de Viagem à Itália que pensamos.

É apenas pela mise en scène, sem a ajuda da espessura sociológica dos diálo-
gos e de uma descrição do ambiente, que o personagem, em Olmi, se mostra 
estrangeiro ao espaço que ele habita ou atravessa. Isso se deve ao uso diferente 
que ele faz do campo/contracampo e da montagem segundo os pontos de 
vista dos personagens. São a mise en scène e o quadro que, em uma palavra, cons-
troem a significação sociológica. O ponto de vista do personagem – aí está, 
sem dúvida, o ponto essencial – não é um vetor de implicação no que seria o 
espaço da narrativa. O ponto de vista do personagem não estrutura realmente 
o espaço, como na regra do cinema clássico, à qual o Neorrealismo histórico 
continua a se referir e continua a explorar. A montagem, por não estar mais 
num (ou não estar mais no mesmo) grau narrativo, viria sobretudo se interpor 
entre o olhar do espectador e o espaço em vias de constituição, repartindo de 
certo modo o ponto de vista e criando no interior da perspectiva uma pers-
pectiva diferente. O ponto de vista sobre os seres e o ponto de vista sobre o 
quadro são difratados, ou pelo menos divergentes, ali onde, na dramaturgia 
tradicional e na montagem que lhe corresponde, eles permanecem conver-
gentes. É, portanto, uma nova dialética do personagem e do quadro que se 
constitui. Se o ser não se torna um personagem, ele tampouco é objeto (um 
dos objetos) de uma pintura. Ele permanece – e se torna ainda mais aos olhos 
do espectador – um sujeito; sujeito porque é olhar operante, e não sujeito psi-
cológico, como na narrativa e no modo de representação do cinema clássico.

A aquisição e o progresso dessa dialética do personagem e do quadro são 
sensíveis de Il Tempo si è fermato a Il Posto e I Fidanzati. No primeiro, o espaço, 
sob a forma da cabana isolada na montanha, ainda tem conotações dramáticas. 
Com a transferência dos dois protagonistas de um lugar para outro (da cabana 
à capela), como consequência da tempestade, o filme tem, aliás, uma drama-
turgia que se vê acrescida de um simbolismo, com a substituição da cabana 
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pela capela. O essencial está, entretanto, menos nesse simbolismo em si (o que 
dizer então de La Leggenda del santo bevitore?) do que na literalidade que lhe con-
fere o processo de substituição, na correlação justamente entre dramaturgia e 
simbolismo. Seja qual for a multiplicação de pontos de vista já existente nesse 
filme, a relação do personagem com um espaço conta menos do que a estra-
nheza que os dois personagens experimentam um em relação ao outro: objeto 
duplo para o olhar do espectador, que deve ser reunido afiandose o olhar.

É, aliás, ao preço de uma abstração, pelo menos de uma abstração pro-
gressiva do valor referencial do quadro, que o discurso se constrói aqui. Será 
diferente em Il Posto e I Fidanzati. A dramaturgia se apaga em prol de uma 
verdadeira exploração do espaço. Em Il Posto existe ainda, para além de seus 
valores sociológicos e psicológicos, uma expressão da relação que o ser (a pala-
vra personagem não convém mais) mantém com o tempo. Se I Fidanzati, o filme 
de ficção menos linear de Olmi, introduz pelo seu uso do flashback verdadeiras 
imagens mnemônicas, não é que o autor tenha se entregado a um jogo ou uma 
reflexão sobre o tempo. A memória do protagonista passa por um olhar (que 
ela introduz e do qual é inseparável) que conduz o espectador a confrontar es-
paços cujo valor referencial e a significação sociológica e filosófica não cessam 
de aumentar. A distância temporal é um meio de melhor pôr em perspectiva os 
homens, os espaços e as coisas. Longe de utilizar a diferença dos espaços para 
reabsorvêlos ou subsumilos em uma reflexão sobre o tempo, a montagem 
os confronta para opacificar suas substâncias. Oferecidos ao olhar, os seres 
(assim como as coisas) que ali estão aparecem, em consequência, mais intima-
mente vinculados a esses espaços. Assim, como todo lugar aparece naquilo 
que o vincula ou o diferencia de outro, o olhar que o espectador é convocado 
a ter sobre ele é sempre duplo: não um ponto de vista duplo no sentido ótico 
do termo, mas uma dupla perspectiva.

***
Se a obra de ficção que viria em seguida não cedeu propriamente falando, 

à tentação da narrativa, não teria ela abandonado algo da exigência que aca-
bei de descrever? Não tendo espaço aqui para considerála por inteiro, para 
tentar demonstrar o contrário, me basearei apenas em dois exemplos. Não 
incluirei, embora tenha se tornado o exemplo canônico, L’Albero degli zoccoli. 
Se este é sem dúvida um filmechave, seria assim tão certo que seja de fato 
o mais representativo da estética de nosso cineasta, de seu trabalho no seio 
da narrativa e da ficção em relação à noção de realismo? Lunga vita alla signo-
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ra!, diferentemente de Il Posto, centrase em um acontecimento cujas extensão 
temporal e unidade espacial também não vão no sentido de Umberto D. Não se 
trata mais tanto dos piccoli fatti, ou das fatias da vida, de Zavattini, mas de ape-
nas uma única cena (com seus bastidores) na qual é mostrado um rito social 
sobre o qual o diretor propõe uma verdadeira leitura sociológica e até etno-
gráfica. É menos ainda, portanto, o acontecimento emblemático do primeiro 
Neorrealismo: exaltação (e/ou crítica) de atitudes e de personagens, ponto de 
vista sobre uma história historicista. Não há mais, nesse acontecimento a ser 
decriptado, nem personagemsujeito e nem personagem. Mais uma diferença 
em relação a Umberto D. Como o sujeito se confunde aqui com o aconteci-
mento, sem que um personagem, mais ou menos psicológico, se distinga dele 
ou conduza o ponto de vista do espectador a respeito dele, apenas subsistem, 
para ser mais preciso, personagens (no sentido etimológico da palavra), no 
sentido que a mise en scène lhes designa e lhes desvela (ou mesmo lhes arranca) 
as máscaras. Montagem curta e profundidade de campo (simultâneos ou com-
binados) mantêm o espectador externo a qualquer identificação com um ou 
com outro, distanciado de um tempo e de um ritual mais representados do que 
reconstituídos; aí está a diferença essencial tanto com a diegese neorrealista 
quanto com a diegese clássica. Há certamente um personagem privilegiado (o 
jovem garçom que foge à alvorada e que o pai encontra no meio da festa). Ele 
é objeto do maior número de planos aproximados. Ele é o único a respeito do 
qual temos um ponto de vista sobre acontecimentos exteriores às refeições; 
e a montagem chega a estabelecer, em uma operação que lembra I Fidanzati, 
relações entre presente e passado. Mas, desse modo, vamos menos (no sentido 
de um engrossamento psicológico e temporal) em direção a uma focalização 
do que uma perspectivação – que faz dele o objeto privilegiado do olhar, o 
significante e o significado da alienação. Perspectivação, e não centramento, 
pois, não tendo o filme movimento dramático, nem mesmo perfil narrativo, 
não há saída – nem dramática nem emotiva, nem ideal nem humanista. Além 
de suspender e não encerrar a narrativa, o encontro final entre o cachorro e o 
menino é, de fato, sobretudo uma aproximação, uma síntese dialética de repre-
sentações já efetuadas que dá uma ênfase extrema e particularmente vigorosa 
à noção de alienação.

Cammina cammina, realizado no mesmo ano que Milano ‘83, guarda dis-
tâncias bem mais manifestas com o realismo clássico, naturalista ou crítico. 
Retomando de forma livre a narrativa (ou o tema) da viagem para o presépio, 
cuja direção é indicada por uma estrela, este filme é uma espécie de filme-



47

-fábula. Estruturalmente, o desdobramento dessa viagem – ou dessa busca 
– não deixa até de ter uma analogia com o modo picaresco que rege (além do 
mais, no mesmo momento; seria a correspondência fortuita?) os dois Bran-
caleone. Enquanto avatar do realismo, esse picaresco é, no sentido linguístico 
da palavra, um modo, uma grade de leitura da matéria histórica. Tendo raí-
zes literárias, esse modo corresponde a uma expectativa. Ele satisfaz, nesse 
sentido, uma demanda, uma recusa da hagiografia histórica e da heroicização 
dos personagens e dos acontecimentos. O ponto de vista se confunde – ou, 
pelo menos, é imediatamente articulado – com o modo de enunciação. Di-
versos procedimentos fazem a ironia transparecer: esta substitui o realismo 
ou a exaltação. Por outro lado, marca alguma de ironia (apesar das aparências 
enganosas) em Cammina cammina, pois nem a narrativa nem os personagens se 
confundem com uma forma de agir e de ser. Seus aspectos humorísticos são 
um componente do realismo da abordagem, mas eles não são suficientes nem 
para orientála nem para definila. Eles não condicionam, portanto, o ponto 
de vista do espectador, mas alargamno ou diversificamno. Eles se distinguem 
de Monicelli ali onde o estatuto e o destino dos personagens eram pertinentes 
ao modo picaresco. Não se trata mais, de fato, de escassez e de truculência, 
mas de uma qualidade frustre, de uma rudeza e de uma coloquialidade (de 
conduta e de linguagem) que se apresentam, aliás, em contraponto ao caráter 
sagrado da busca. Em contraponto, mas não em negação. Não se trata aqui 
de inversão, de um pressuposto sintático que desconstruiria as representações 
ideais e ideológicas. Tratase, sobretudo – e mais simplesmente –, de encarnar 
na espessura e na rudeza humanas aquilo do que os personagens foram quase 
sempre (quer se trate de representações sulpicianas ou de frescos revolucioná-
rios e/ou históricos), se não os emblemas, pelo menos os actantes.

Se todo filme faz o espectador efetuar um trajeto, esse trajeto nem sempre 
é aquele do personagem principal ou dos personagens principais, nem sempre 
se confunde com este a ponto do enquadramento e da diegese serem por ele 
absorvidos ou reabsorvidos. Este é um dos fatos à luz dos quais seria preciso, 
sem dúvida, reexaminar a produção neorrealista, para avaliá-la verdadeiramen-
te. Em se tratando de De Santis ou de Zavattini, podemos pelo menos dizer 
que a (nova?) dialética do quadro e da diegese que a princípio se manifestou 
neles foi, na verdade, desviada (ou revirada) quando, apesar de seu anonimato, 
o personagem tornouse novamente actante de um trajeto do qual ele veiculava 
a mensagem e o sentido. Não há nada parecido em Cammina cammina (e neste, 
ainda menos do que em L’Albero degli zoccoli). É tanto mais nítido quanto mais 
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significativo for o acontecimento. Para se convencer, basta pensar no massacre 
dos peregrinos, um quadro sem função nem lugar dramatúrgico. Sendo apenas 
um dos personagens sua testemunha excêntrica, não há coincidência, além 
do mais, entre a revelação feita ao espectador e o caminho dos personagens. 
Nesse sentido, a sequência é, sem dúvida, a consumação da distância entre o 
ponto de vista do espectador e o ponto de vista dos personagens, que rege a 
representação e a organização da diegese do filme desde o início.

Se for preciso, então, ultrapassar a oposição tradicional entre documentá-
rio e ficção para tratar a obra cinematográfica de Olmi, não é apenas porque 
ele teria – após o primeiro Neorrealismo, o Neorrealismo histórico – modi-
ficado os códigos e estruturas da narrativa, assim como o estatuto do perso-
nagem. Como muitos traços nos provam, se o diretor de Il Posto é, sob alguns 
aspectos, o herdeiro de Zavattini e de Rossellini, é difícil falar a seu respeito 
de uma herança do Neorrealismo. Mais independente do que seus predeces-
sores jamais foram em relação às estruturas de produção e aos fundamentos 
e orientações ideológicopolíticas da reflexão teórica, e também mais curioso 
com a técnica, Olmi retomou a interrogação neorrealista e não a sua meta. Ele 
a enriqueceu com o que a revolução dos métodos e da linguagem do fim dos 
anos 1950 e do início dos 1960 trouxe à vontade de decriptar o real através de 
sua representação.

Tradução do francês de Tatiana Monassa
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Il Tempo si è fermato [O Tempo parou, 1958]
A tendência do momento é o filme construído, elaborado, sofisticado: o 

filme onde os roteiristas e os atores têm uma parte preponderante. Mais inusi-
tada fica então a aparição de um diretor como Ermanno Olmi, que só com 18 
milhões3 retirados do orçamento publicitário de um monopólio fez Il Tempo 
si è fermato. É um filme simplíssimo com dois personagens, rodado a mais de 
2500m, em um barracão do Adamelo4. Olmi quis retornar ao neorrealismo 
mais rigoroso: atores não profissionais, ambientes verdadeiros, filmagem di-
reta. Aliás, retornar é um termo inapropriado, porque o neorrealismo nunca 
atingiu uma pureza assim tão ascética.

O filme é construído sobre as relações humanas entre os dois guardiões de 
uma barragem, que ficaram sozinhos durante o inverno em um barracão. São 
um velho homem da montanha e um jovem estudante que, inicialmente inco-
modados pela recíproca presença, tornamse, ao final, amigos. Nada acontece 
de excepcional, a vida dos dois corre sobre trilhos normais: mas Olmi soube 
explorar o cotidiano com sensibilidade insólita, extrair do seu parco roteiro e 
dos seus atores, uma extraordinária riqueza de temas. Il Tempo si è fermato nos 
lembrou um dos mais belos contos da literatura moderna italiana (Il taglio del 
Bosco, de Carlos Cassola) pela poesia que nasce do indivíduo sozinho, em con-

ERMANNO OLMI -  
O OFÍCIO DAS IMAGENS
DIÁRIO (EM PÚBLICO) DE  
UMA AMIZADE1

Tullio Kezich2

1 Publicado originalmente em KEZICH, Tullio. Ermanno Olmi. Il mestiere delle immagini. 
Edizioni Falsopiano, 2004. Para esta publicação trechos do livro foram selecionados por 
Guy Borlée. [N.E.]

2 Crítico de cinema e cineasta, foi roteirista nos filmes de Olmi: I Recuperanti [Os Recupe-
radores, 1969] e La Legenda del santo bevitore [A Lenda do santo beberrão, 1988], além 
de ter publicado a mais importante biografia de Federico Fellini: Federico Fellini, la vita 
e i film. Feltrinelli: Milão, 2002. [N.E.]

3 18 milhões de liras italianas.
4 Um conjunto de montanhas localizado no Vêneto.
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tato com a natureza. Não tem uma nota dissonante ou um sinal fora de lugar: 
é um pequeno filme perfeito que teria agradado ao Flaherty de Lousiania Story. 
Talvez o primeiro passo para a redescoberta, hoje em dia contracorrente, de 
uma épica do cotidiano.

“Sipario”, n.165, janeiro de 1960

I Fidanzati [Os Noivos, 1962]
Em Cannes vamos então com os dois colossos da estação: 8½ [Federico 

Fellini, 1963] (fora de competição) e Il Gattopardo [O Leopardo, Luchino Viscon-
ti, 1963]; e com dois filmes de jovens convidados pela direção do festival: Una 
storia moderna: l'ape regina [Leito conjugal, 1963], de Marco Ferreri e I Fidanzati, 
de Ermanno Olmi. Para os críticos italianos, o único filme inédito no grupo 
de Cannes será I Fidanzati, de Olmi. O trabalho de um amigo é visto sempre 
sob uma perspectiva errada: com excesso de simpatia, de um lado, e com um 
particular rigor, por outro. Pretendemos sempre o máximo de quem conhece-
mos bem. Portanto, quem escreve (como amigo do diretor e seu associado em 
uma quixotesca aventura produtiva) não seria o mais indicado a testemunhar. 
A crítica que se faz entre as quatro paredes de uma sala, ou no escuro de uma 
moviola é toda uma outra coisa em relação àquela que fazemos nos jornais: é 
mais técnica, mais minuciosa, mais precisa. É também mais implacável algu-
mas vezes, mas sempre afetuosa.

I Fidanzati (que Olmi queria intitular Giovanni, o nome do protagonista) 
conta uma história muito simples. Giovanni é um operário milanês que vive, 
como tantos outros, entre uma namorada com a qual não sabe se casa ou não, e 
um pai sempre um pouco bêbado; que dança nas noites de sábado e passeia de 
motocicleta aos domingos. Até que a empresa na qual trabalha o transfere para 
a Sicília, promovendo-o a operário especializado, por um período de um ou 
dois anos: tem o problema das despedidas, o choque com um ambiente novo, 
a descoberta da solidão. Assim, Giovanni, pouco a pouco, percebe que Liliana 
conta na sua vida mais do que ele acreditava e, enfim, decide ligar para ela.

Uma anedota simplíssima, feita com o habitual pudor do cinema de Olmi: 
e, todavia, narrada com uma inédita busca de linguagem, na tentativa de es-
tabelecer uma nova dimensão do tempo cinematográfico. A realidade e as 
lembranças, as experiências e os sonhos se confundem numa crônica da exis-
tência de Giovanni. A inspiração do filme nos parece principalmente musical, 
ritmada sobre o eco de uma valsa popular: e por isso favorece uma primeira 
leitura fácil, ingênua, comovente. Os temas de Olmi estão todos ali: a timidez 
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na aproximação amorosa, o baile, o carnaval, o humorismo simplório, a ob-
servação da realidade em um nível elementar. O mundo de Giovanni (e, por 
exemplo, a Sicília industrializada em torno da fábrica de Priolo) é visto pela 
câmera através dos olhos do personagem. O narrador consegue se mimetizar 
completamente, não acrescenta nada, não floreia o discurso com considera-
ções explícitas.

É isso que dá ao filme, além de uma aparência agradável e um pouco 
tênue, o valor de um testemunho direto, de um documento humano. Assim 
nos lembramos de que Olmi é o único autor de hoje (não falamos somente 
de cinema) que sabe contar, sem narrações externas, a psicologia de um ope-
rário, com a riqueza sentimental que está atrás da aparente trivialidade, com 
o cotidiano visto através de um microscópio da poesia. Emerge daí uma obra 
que tem a superior ambiguidade das representações totais, exaustivas. De um 
lado, como dito, nos faz ver a riqueza de um ambiente do qual muitos de nós 
estamos longe alguns milhões de anosluz. Por outro, nos deixa intuir as carên-
cias, os limites e as angústias desse mesmo ambiente. Olmi é um individualista 
católico, refratário a qualquer engajamento político e social. E ainda assim o 
seu operário é mais verdadeiro e complexo do que os desbotados personagens 
vistos em muitos filmes maneristas neorrealistas; e será interessante vêlo na 
próxima etapa, quando o diretor fatalmente acaba por superar a barreira da 
psicologia e dos afetos pessoais e por fazer com que Giovanni encare os mes-
mos problemas de todos nós.

O tema de Olmi é sempre o mesmo: a solidão do homem no mundo do 
trabalho, a sua exigência de solidariedade e de amor. Il Tempo si è fermato  nar-
rava o nascimento de uma amizade; Il Posto [O Posto, 1961] narrava a aurora de 
um amor e de uma relação estável com a sociedade. I Fidanzati nos apresenta 
um protagonista que não é mais um menino, e um diretor mais experiente e 
maduro. Na relação de Giovanni e Liliana estão também repentinas aspere-
zas, egoísmos e lágrimas autênticas. Quem ama a verdade no espetáculo não 
poderá ficar insensível ao diálogo dos dois noivos, uma inteligente aplicação 
da literatura epistolar ao cinema: inventados por um autor que quando faz 
falar os personagens de um certo ambiente, segue seguro como se escrevesse 
seguindo um ditado.

Alguém poderá observar que Olmi não viu a Sicília senão por rápidos 
flashes, sem conexões de causa e efeito, sem se inserir em um discurso de fun-
do sobre as relações entre Norte e Sul. Mas esse é exatamente o drama de 
Giovanni, que muitas vezes não enxerga além do próprio nariz: e é o motivo 
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dialético secreto do filme, o impulso reformador e educativo que se vislumbra 
atrás da mobilização dos sentimentos individuais. Desejamos que Olmi tenha 
ainda um longo caminho a percorrer nessa direção, com etapas sempre mais 
consistentes e aprofundadas, e que ele logre fazer seu grande filme sobre o 
trabalho – que há muito tempo vem projetando, desde quando filmou os do-
cumentários sobre as barragens e as centrais elétricas – uma viagem pela Itália 
do operário e do trabalhador do campo.

Os atores de I Fidanzati são dois rostos que aderem aos personagens sem 
reticências e sem fingimentos: o operário Carlo Cabrini, que trabalha em uma 
indústria milanesa, e Anna Canzi, uma garota que vai fazer com que as ex-
pectadoras derramem muitas lágrimas. Não se sabe se o filme não vai parecer 
um prato muito caseiro aos refinadíssimos paladares da Côte D’Azur (Costa 
Azzura), habituados a todo um outro gênero de cozinha. Mas, atenção antes 
de afirmálo: a simplicidade de I Fidanzati não é simplismo; o fundo é comple-
xo, contraditório, amargo como a própria vida.

“La Settimana Incom”, n.19, 1963

I Recuperanti  [Os Recuperadores, 1969], da ideia ao filme
A história de I Recuperanti pertence à tradição do planalto de Asiago5: trata-

se, obviamente, de um encaixe de histórias verdadeiras ou verossímeis, extra-
ídas de lembranças e de contos orais de Mario Rigoni Stern, entre o inverno e 
a primavera de 1967, alternano momentos de trabalho com passeios nos bos-
ques e conversas nas portas das casas. Pouco a pouco, no entanto, o tema de 
I Recuperanti assume uma importância maior e absorve as temáticas mais vitais 
das outras histórias projetadas. No curso de uma longa decantação, acabouse 
por cogitar a hipótese de um filme verdadeiro. A essa altura, Ermanno Olmi 
ficou interessado e aceitou ocuparse do projeto, desde que fosse possível re-
escrever e aprofundar, todos juntos, o roteiro já existente. Pouco depois do 
Natal de 1968, ele chegou a filmar algumas cenas, usando dublês, prevendo 
um final com a neve, que mais tarde foi descartado.

Em abril de 1969, tendo conseguido a aprovação da Rai6, Olmi e Kezich 
encontram Rigoni Stern em Asiago para trabalhar no roteiro definitivo. Na 
casa de Olmi foi organizada uma reunião dos verdadeiros recuperanti: Menego, 
Albino, Oreste, Danilo e Il Moro della Costa. A reunião foi útil, sobretudo, 

5  Cidade da região do Vêneto.
6  Empresa estatal italiana de televisão e rádio.
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para esclarecer os aspectos sociais e coletivos da corrida até a recuperação no 
imediato pósguerra, mas também para destacar muitos eventos evocados no 
filme. Contemporaneamente à elaboração do enredo, os roteiristas realizaram 
amplas inspeções, de carro e a pé: a maior parte das ambientações que se en-
contram no filme foi escolhida nessas viagens pelas cidadezinhas e povoados. 
Foi um encontro fortuito, na Osteria della Contrada Buso, nas imediações de 
Gallio, que proporcionou a descoberta de Antônio Lunardi, o protagonista de 
80 anos do filme. 

Todos os personagens escolhidos para o filme foram inscritos regular-
mente como “atores cinematográficos”, respeitando uma norma emitida pelo 
ministério do trabalho. A nota mais curiosa foi a inscrição do velho Lunardi na 
qualidade de ator profissional: aos 80 anos, o patriarca de Buso iniciava assim 
uma nova atividade. Não foi fácil adaptar seu seguro contra os infortúnios 
porque, segundo as condições gerais, “o seguro não vale para pessoas com ida-
de superior a setenta anos”. As dificuldades foram superadas também porque 
o médico fiscal encontrou Lunardi em extraordinária forma.

Olmi cuidou pessoalmente da fotografia do filme, em Eastmancolor 35 
milímetros, com a colaboração de dois assistentes operadores (Loris Bellero e 
Taddeo Bontempelli). A iluminação ficou a cargo de dois eletricistas (Etelvol-
do Cagnoli e Guido Chiozzi). O carrinho de filmagens foi excluído do material 
técnico porque Olmi filma sempre com a câmera. Só para as tomadas com 
zoom foi necessário o tripé. A aparelhagem de som foi utilizada para registrar 
o som-guia dos diálogos, alguns efeitos especiais e as canções de Toni Lunardi 
que estão no filme.

Para a cenografia, partindose de uma premissa de autenticidade absoluta, 
recorreuse à adaptação de ambientes naturais, com transporte de móveis e 
materiais. A necessidade de reportar os ambientes escolhidos à época da histó-
ria (1945) demandou certo esforço, mesmo que sem excessivos escrúpulos de 
fidelidade documental. No caso do “conjunto de casas Lonigo7”, não foram 
necessárias modificações essenciais, porque foi escolhida uma entre as tantas 
casas abandonadas, ainda com as roupas penduradas nos armários, das famí-
lias de Asiago que emigraram para a Austrália.

Os vestidos e calçados do imediato pósguerra foram encontrados nos 
sótãos nas visitas aos vários povoados. O mesmo se deu para as armas e aces-
sórios, com a colaboração do tenente capelão Marco Giovannelli. A pesquisa 

7  Cidade da região do Vêneto.
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dos veículos usados nas cenas foi trabalhosa: alguns deles foram encontrados 
em Thiene, Canove, Tresché Conca e Sasso. O material bélico foi tomado 
emprestado de vários colecionadores, ex-recuperanti, ou até mesmo encontrado 
diretamente nos vários locais de filmagem, com o uso do mesmo detector de 
minas que Gianni e Du usam no filme. A maquiagem para a cena do incidente 
(a explosão da bomba no barracão) foi improvisada por Olmi servindose de 
sangue de porco encontrado no matadouro de Asiago.

Para as filmagens, que duraram oito semanas, foram utilizados cerca de 
vinte dois mil metros de negativo Eastmancolor. Olmi quis cuidar da monta-
gem em sua casa de Asiago, para onde foi transportada uma moviola, e foi as-
sistido, nas filmagens, pela secretária de edição Maria Teresa Manara. O filme 
montado resultou em cerca de 2800m de positivo, para uma projeção com du-
ração de cerca de uma hora e quarenta minutos, reduzido em seguida para uma 
hora e meia. A primeira apresentação pública do filme ocorreu em um cinema 
de Asiago, em 29 de dezembro de 1969, na presença do diretor e dos atores.

Anônimo (T.K.), de “Film per la TV – I Recuperanti”, op.cit.

L’Albero degli zoccoli [A Árvore dos tamancos, 1978]
O pequeno Minek deve fazer doze quilômetros por dia para ir e voltar de 

casa até a escola da cidadezinha próxima. Para refazer seus tamancos, já aos 
pedaços, o pai, Battistin corta escondido um pioppo8 do patrão Mas o furto é 
descoberto e a família é expulsa. Essa é a história que dá o título ao L’Albero 
degli zoccoli, de Ermanno Olmi, e também a metáfora central do filme, em 
torno à qual se aglomeram os outros acontecimentos cotidianos de uma casa 
de fazenda lombarda entre o outono de 1997 e o verão de 98. A viúva Runk 
pede a Deus a graça de curar a vaca; o avô Anselmo consegue fazer com que 
os tomates amadureçam com quinze dias de antecipação; o Finard perde uma 
moeda de ouro que tinha escondido no casco do cavalo, e fica com tanta raiva 
que, para fazer com que se restabeleça, é preciso trazer “a mulher do sinal”; 
Maddalena e Stefano se casam depois de um cortejo demasiadamente tímido, 
a la Renato e Lucia. Quem leu os jornais nesses dias, inclusive uma respeitá-
vel antecipação publicada na revista “L’Express”, já sabe tudo: que Olmi é o 
mais isolado dos diretores italianos, que se retirou para viver em uma pequena 
cidade, que filma a cada dois ou três anos e só se tem algo a dizer. Também 
sobre seu novo filme se sabe já que dura três horas, é interpretado mara-

8 Árvore do gênero Populus, que no Brasil é conhecida como álamo ou choupo.
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vilhosamente por verdadeiros camponeses e falado em dialeto bergamasco. 
Desnecessário repetir ainda que o diretor usou no filme as histórias de sua avó 
– camponesa das imediações de Treviglio; que não consultou livros; que não 
quis responder a 900. Aliás, o filme de Bertolucci é uma longa cavalgada de 
meio século, um melodrama sem música e um manifesto político. Já o filme 
de Olmi é um comedido inventário de eventos menores, um desafio muito 
pessoal ao esfacelamento da memória coletiva e quase a reativação de um 
testemunho antropológico. Mais próximo ao Man of  Aran [O Homem de Aran, 
Robert Flaherty, 1934], que ao La Terra trema [A Terra treme, Luchino Visconti, 
1948], L’Albero degli zoccoli pode recordar também Farrebique: um desconheci-
do filme rural de Georges Rouquier, apresentado em Veneza no pósguerra, 
cuja história era marcada pelo suceder-se das quatro estações.

“O que resta ainda a ser feito pelos poetas?”, se perguntava o jovem Um-
berto Saba, e sozinho respondia: “aos poetas resta fazer a poesia honesta”. 
Talvez o filme de Olmi seja uma etapa dessa secreta pesquisa da arte contem-
porânea, que se move em sentido contrário aos formalismos e aos vanguar-
dismos, e o diretor bergamasco9 nos parece como o antiKluge: não acredita, 
definitivamente, que aumentar as dificuldades da expressão e da leitura seja o 
verdadeiro compromisso do atual artista “perplexo”10. Ao contrário, o resul-
tado olminiano é simples, daquela simplicidade que reúne as almas belas e os 
espertalhões, todos eles, ao final, com lágrimas nos olhos e as mãos vermelhas 
pelos aplausos, como ontem à noite no Festival. Mas não se deve confundir 
tanta clareza com facilidade ou falta de profundidade: acompanhado, do modo 
quase que narrativo, por músicas de Bach para órgão, o filme pulsa de uma luz 
lombarda, não cai na armadilha de buscar influências figurativas do final do 
1800 e estimula uma visão do mundo manzoniana.

Se tivesse saído vinte ou apenas dez anos atrás (e podia acontecer, pois 
se trata do primeiro roteiro escrito por Olmi para o cinema), L’Albero degli 
zoccoli teria suscitado muitos comentários ressentidos: pela impudência de 
afrontar um tema social fora dos parâmetros da luta de classe; pela escolha 
de uma posição não ideológica, na qual se teria enxergado uma outra ideolo-
gia, de conotação reacionária. Herdeiro de uma cultura católica camponesa, 
Olmi encanta-se por breves momentos na contemplação nostálgica de um 

9 Nascido em Bérgamo.
10  Referência ao filme de Alexander Kluge Artisti sotto la tenda del circo: perplessi, de 1968, 

cujo título foi traduzido para o português como “Artistas na cúpula do circo: perplexos”.
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mundo que não existe mais, no qual os gestos tinham uma relação com as 
coisas, no qual a tecnologia não tinha ainda separado o homem da natureza, 
e no qual a prece e a magia eram as únicas fronteiras da resignação. Mas, 
desde o início, o idílio é contestado: estamos em um mundo histórico, e se 
as coisas no campo vão assim, é porque em Milão esteve Bava Beccaris11 e, 
em Roma, tem o governo autoritário.

“O que dirão ao ver um filho de camponês que vai à escola?”, murmura 
assustado Battistin na primeira cena: o filme começa com uma transgressão 
da ordem social e acaba com uma punição despropositada e com o fim da 
esperança. O preço mais alto será pago por Minek, o menino inteligente que 
não poderá ir à escola: também os outros meninos da história são avaliados 
por quanto custam e por quanto podem valer. O padre Don Carlo propõe à 
viúva Runk mandar seus dois filhos pequenos ao orfanato, para que ela não se 
matasse de cansaço e pudesse, então, se tornar lavadeira; e Maddalena e Stefa-
no retornam de sua viagem de núpcias a Milão com uma criança no colo: a tia, 
madre superiora do convento, deu ao casal o menino abandonado, cujo dote 
os ajudaria a seguir em frente. Nesse episódio há um aceno de ironia surreal, 
com aquele menino que chega nos braços de um casal, na madrugada de uma 
noite de núpcias celebrada seguramente em santa austeridade. Quem conhe-
ce os precedentes filmes de Olmi, de Il Posto até I Recuperanti, vai encontrar 
também nesse a tocante veia humorista que clareia genialmente o quadro e o 
aproxima ainda mais da realidade da vida.

L’Albero degli zoccoli é a obra prima do único diretor italiano que soube 
afrontar a condição operária ou camponesa não como um teorema social, mas 
como uma relação entre homem e homem. E também o único diretor com o 
qual os atores naturais (que em outros filmes de matriz neorrealista falam com 
a voz dos dubladores ou recitam as falas escritas) são protagonistas de fato e 
em primeira pessoa. Muitos de nós (no sentido antropológico, todos) tivemos 
um antepassado camponês: seguindo Olmi nessa viagem ao Hades podemos 
reconhecer semelhanças queridas.

“La Repubblica”, 18 de maio de 1978

Palma de Ouro (Festival de Cannes)
“O que faz o pobre Olmi?”. Quantas vezes ouvimos essa pergunta, entre 

11 General que abriu fogo contra manifestantes provocando um massacre em Milão, no 
final do século XIX.
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Piazza del Popolo e Cinecittà, nos ambientes do cinema romano? Como se se 
tratasse de um “has been”, um exdiretor de sucesso, que depois de Il Posto 
não teve talento o bastante para estabelecer-se em uma cobertura na capital e 
começar as peregrinações de um produtor a outro. Pois eis que agora pode-
mos responder: o pobre Olmi, sem alarde, como é seu estilo, fez um filme de 
memórias ancestrais – que levou um ano para montar – ambientado entre os 
camponeses da planície bergamasca, os quais deixou viver e falar a seu modo. 
Em seguida, alguém o arrastou a Cannes, quase contra a sua vontade (ele não 
gosta dos festivais, os elogios o constrangem, não fala francês). Assim, Olmi 
esteve no auge das preferências por duas semanas e, com L’Albero degli zoccoli, 
venceu a Palma de Ouro. Coisas que acontecem, uma vez ou outra, nessas 
manifestações. Não obstante a confusão, os 500 filmes, as pressões políticas 
e comerciais, da sagra cinematográfica da primavera, emerge a imagem de um 
artista solitário, que nunca teve pressa e que não venderá o seu prêmio em 
porções a quilo.

Exatamente nesses dias a Anac protestou justamente contra a iniciativa de 
alguns conselheiros de administração da Rai que lutam por um rápido divór-
cio entre cinema e TV. Esperamos que esses senhores leiam os jornais, assim 
poderão constatar que, pelo segundo ano consecutivo (depois de Padre Padrone, 
em 77), a nossa produção cinetelevisiva obteve o máximo reconhecimento no 
mais árduo confronto internacional.

“La Repubblica”, 31 maio de 1978

Il Segreto del bosco vecchio [O Segredo do bosque velho, 1993]
Uma cena para a respiração no novo filme de Ermanno Olmi, apresentado 

na mostra como fora da competição, Il Segreto del bosco vecchio: é quando se efeti-
va, por implacável decreto do patrão, a sentença de morte de uma planta que é 
ultracentenária. Já sabemos que em cada árvore do bosque encantado (e talvez 
em cada árvore do mundo) se refugia um gênio, ou seja, um ancião de alma 
triste, pronto a aparecer para fitar nos olhos seu perseguidor e lhe perguntar 
por quê. Podemos dizer que poucas vezes se entrelaçou, no cinema, uma tal 
troca de olhares entre o carrasco e a vítima; e nunca a dor de uma morte foi 
tão humanamente atribuída a uma presença do mundo vegetal.

Estamos em uma província dolomítica do reino das fábulas, onde um mi-
litar dos tempos de Vittorio Emanuelle III dá ordens: o coronel Sebastiano 
Procolo, que herdou uma propriedade na montanha e abandona o Exército 
para ocuparse dela. Do legado faz parte o Bosque Velho e a vontade do de-
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funto era que ele permanecesse intocado. Mas, Procolo, em nome da avidez, 
está pronto para sacrificar o equilíbrio natural, tanto quanto o sobrinho Ben-
venuto, herdeiro universal confiado à arriscada tutela do tio. Que nas plantas 
estejam gênios de forma humana, o protagonista o lê em um velho livro, exa-
tamente como David Grey aprende sobre a existência de sugadores de sangue 
em Vampye, de Dreyer. E imediatamente depois de atirar com um fuzil em 
uma gazza12 em sentinela diante de sua casa, o exoficial se dá conta de estar 
no centro do universo panteísta. Falam as plantas, falam os animais, falam os 
ventos. A pretensão do coronel, e de tantos outros exterminadores que vieram 
depois dele, é aquela de não levar em conta as vozes, para seguir em frente na 
estrada da especulação, a preço de infinitas baixezas. Até que, por surpresa, 
alguma coisa muda na alma do velho soldado.

Paolo Villaggio, que se apresenta como um Stroheim redesenhado em ver-
são savoiarda13, era perfeito para entrar com um passo surrealista de origem 
fantozziana14 na selva viva do filme de Olmi – extraído da história homôni-
ma de Dini Buzzati, poeta daquelas montanhas e surpreendente precursor 
do ecologismo moderno. O antagonista é o misterioso Bernardi, chefe dos 
gênios, que tem a rústica nobreza de Giulio Brogi. E, ainda, outro ator deve 
ser elogiado (dentre um grupo pitoresco de moradores do vale que foram en-
contrados em seus próprios chalés), Omero Antonutti, que sem jamais com-
parecer pessoalmente, interpreta o vento Matteo, fazendo dele um verdadeiro 
personagem. Tudo isso nas imagens intensas e coloridas de Dante Spinotti, 
envoltas na cativante música de Franco Piersanti.

Infelizmente, o filme, que na primeira hora é sugestivo e envolvente, não 
consegue compactar os seus múltiplos atrativos até o final. Uma característica 
irrenunciável da fábula como forma narrativa é a brevidade e, no caso, a histó-
ria vai além de duas horas. Dá a impressão que as aves, ratos, vacas e raposas 
falam demais, colocando à prova nossa credulidade. E se faz um esforço para 
seguir a transformação de Villaggio, de potencial assassino a mártir do desper-
tar da consciência, congelado nas noites nervosas, enquanto desfilam diante 
dele, em uma sequência final que reencontra o pulsar dos momentos altos do 
filme, os fantasmas negros do seu regimento.

“Corriere della Sera”, 7 de setembro de 1993

12 Tipo de ave.
13 A Savóia era uma região da Itália onde hoje se situa Piemonte.
14 Fantozzi é um personagem tragicômico criado por Paolo Villaggio.
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Para onde estamos correndo?
Passou quase um quarto de século desde que Ermanno Olmi conquistou 

a Palma de Ouro em Cannes com L’Albero degli zoccoli. Agora ele retorna à 
Croisette com Il Mestiere delle armi [O mestre das armas, 2001], vida e morte de 
Giovanni dalle Bande Nere. E entrevistas, das quais em geral se esquiva, ele 
teve que dar muitas. Mas é raro que uma conversa jornalística possa espelhar a 
íntima realidade de um personagem. Por isso me sinto legitimado a reescrever 
uma parte da carta que Olmi me escreveu algum tempo atrás, de Asiago, de-
pois de ter passado algumas semanas em Roma, para o trabalho de dublagem. 
“... o fato é que nos encontramos todos à mercê da bagunça geral, virados e revirados por um 
delírio de paranoia, correndo atrás de um mundo que corre mais rápido que nós. Mas para 
onde estamos correndo? E por qual razão? E depois, estamos realmente certos que corremos 
na direção certa? Ou simplesmente corremos e pronto? Quase como se o correr, o ser dinâ-
mico e produtivo, o ‘não desperdiçar tempo’ fosse já em si algo conveniente, um resultado útil 
e satisfatório. Se vê mesmo que me tornei velho: não tanto porque na minha idade vão dimi-
nuindo as forças físicas (isso é normal), mas sinto cada vez mais premente a vontade de sair 
das filas ‘dos que correm’ e descansar na beira da estrada a retomar fôlego: e dali, retornando 
às batidas normais das pulsações, olhar tranquilamente a paisagem, deixando fluir cada 
espontaneidade do olhar, as curiosidades mais simples e mais próximas, sem mais qualquer 
ânsia de alcançar a linha de chegada em primeiro lugar ou entre os primeiros. E, enquanto 
estou comigo mesmo (como agora, aqui, em frente à janela da minha casa, ativamente em 
ócio), me convenço cada dia mais desse paradoxo: que, na minha idade, o melhor e mais 
eficaz modo de correr é ficar parado. Pois, para mim, que cheguei a esse ponto do percurso da 
vida, o resultado mais útil para empregar meu tempo à disposição é olhar e pensar. Aliás, 
me parece, às vezes, que o olhar silencioso seja ainda mais importante do que o pensar: ou 
seja, que o verdadeiro pensar nada mais é que o gosto por um certo modo de olhar”. Espero 
que essas palavras ajudem o leitor a ver de modo justo Il Mestieri delle armi. E 
me vem em mente uma esperança: e se Olmi se revelasse realmente capaz de 
vencer de novo a competição de Cannes ficando parado?

“Sette”, 10 de maio de 2001

Il Mestiere delle armi [O Mestre das armas, 2001]
Il Mestiere delle armi chegou às salas de cinema italianas com quatro dias 

de antecipação em relação ao festival, então vamos falar dele de uma vez. 
Até porque alguém pensa que o cinema é uma certa coisa e aí chega Er-
manno Olmi e põe abaixo todas as classificações. A começar por aquelas 
que dizem respeito a ele mesmo, na qualidade de poeta dos personagens 
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subalternos, empregados, operários, camponeses. A sua filmografia come-
çou falando da humilde Itália dos anos 1950. Depois, com L’Albero degli 
zoccoli, buscou investigar o passado remoto da civilidade rural e atravessou as 
fronteiras impondo o áspero dialeto bergamasco das histórias da avó. Com 
a mesma liberdade para esse novo filme, ele escreveu os diálogos na língua 
de Machiavelli: mas quem lhe teria ensinado tal língua, de modo a fazêla 
escorrer tão fluida e natural? Não me peçam para explicar esse mistério; pos-
so, no máximo, testemunhar algo sobre a origem da fascinação de Olmi por 
Giovanni dalle Bande Nere. Certamente não tem relação com a recordação 
do retórico I Condottieri de Luis Trenker, mas sim com um remoto opúsculo 
escrito pelo chefe da equipe médica, com a qual trabalhava o falecido irmão 
médico de Ermanno, Luciano Olmi. Uma reconstrução da intervenção ci-
rúrgica à qual o jovem Joanni não sobreviveu, ferido em uma perna por uma 
bala de falconetto15. E ainda, uma ideia cara a Rossellini (amigo e mestre) 
sobre a brutal degeneração dos conflitos desde quando foi introduzida a 
arma de fogo. Lembramos que seu profético L’Età del ferro foi produzido 
exatamente por Ermanno. Para encenar os últimos dias do herói (novembro 
de 1526), Olmi se deslocou entre um arcaico Polesine, recuperado na foz do 
Danúbio, e os esplendores do palácio de Ferrara, confiando a mensagem, 
como sempre, a tipos tomados da vida ou a atores de pouca notoriedade, 
como o ascético Hristo Jivkov. O diretor inventou cenas, costumes e situ-
ações em chave onírica, muito mais que filológica, colocou seu filho Fábio 
para filmar, e confiou a refinada narração musical a Fabio Vacchi. A crítica 
poderá arriscar altas referências para o filme que daí resultou: Ejzenstein e 
Dreyer, Bresson e o próprio Rossellini. Talvez Ermanno tenha se lembrado 
de algum deles, talvez não. A magia do enredo, bem como o sentido abran-
gente de uma metáfora existencial travestida de crônica histórica, têm ares 
de pertencer inteiramente a ele. Atentos à palavra mestieri (ofícios) que figura 
no título. Mesmo fazendo um salto de séculos para trás, Olmi não modificou 
seu interesse fundamental. Ainda dessa vez seu tema é o ofício de viver, que 
nessa obra prima se reflete estoicamente no ofício de morrer.

“Corrieri della Sera”, 12 de maio de 2001

Tradução do italiano de Andréa Aguiar.

15 Antiga peça de artilharia.
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Diante do cinemaespetáculo hollywoodiano que pertence somente à in-
dústria e que só responde ao baixo mercantilismo, e portanto à vontade de ba-
jular o público bombardeandoo com estereótipos tranquilizadores, o filme de 
Olmi representa uma experiência exemplar, uma das raras, atualmente, capa-
zes de estimular nossa confiança na sétima arte, mais prostituída do que nunca, 
quase morta. Produzido pela R.A.I. (televisão italiana) com a colaboração de 
uma pequena equipe artesanal (sendo o cineasta seu próprio câmera e monta-
dor), interpretado pelos próprios camponeses que refazem diante da câmera 
seus gestos cotidianos e, sobretudo, aqueles que eles viram ser feitos outrora 
por seus pais e avós antes da passagem à era do trator. L’Albero degli zoccoli [A 
árvore dos tamancos, 1978] se apresenta como uma descrição dos trabalhos e 
dos dias, do outono à primavera, numa grande fazenda na Lombardia, onde 
coabitam diversas famílias de meeiros que dão duro para viver e sofrem com 
resignação a lei paternalista do latifundiário.

Falada em dialeto, esta crônica é uma meditação lírica muito tocante so-
bre a civilização rural do fim do século passado: ela evidencia uma dimensão 
espiritual que nós perdemos. Não se trata aqui de uma crítica nostálgica, mas 
de uma análise lúcida e cordial de nossas relações com a natureza. O cineasta 
não conta uma história, não desenvolve nenhuma intriga romanesca, mas 
oferece a pintura de um meio que mistura à exaltação dos sentimentos uma 
verdadeira investigação etnográfica e efusões poéticas puras: as duas luzes 
principais usadas por Olmi, são, do início ao fim, ou a do sol ou a das lâm-
padas e das velas.

Esta arqueologia apaixonada desemboca no coração de uma beleza subli-
me que alguns, muito apressadamente, não deixarão de qualificar de reacio-
nária, de passadista ou idealista, embora ela questione, ao contrário, com uma 
força excepcional, nosso presente e nosso futuro.

De fato, Olmi não submete os camponeses de outrora a um esquema de 
uma ideologia política. Ele recolhe numa memória coletiva os valores fun-

A ÁRVORE DOS TAMANCOS1

Freddy Buache2

1 Publicado originalmente em BUACHE, Freddy. Le cinéma italien - 1945-1990. Lausanne, 
Éditions L’Age d’Homme, 1992, Suisse, pp. 312-14.

2 Crítico e historiador do cinema, dirigiu a Cinemateca Suíça entre 1951 e 1996.
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damentais de uma época, sem exagerá-los fora do seu contexto social, sem 
introduzir arbitrariamente uma mensagem que, para a satisfação de nume-
rosos espectadores, traçaria sob a doçura bíblica das imagens o esquema de 
uma futura luta de classes. Pois estes homens e estas mulheres conhecem, 
apesar de carentes, o calor partilhado de uma comunidade fundada na célula 
da família em que a religião, apesar de obscurantista, tem um papel de indis-
pensável consoladora: a História ainda não penetrou neste universo fechado. 
No entanto, ela já faz ouvir seu tumulto: a viagem no rio e os manifestantes 
de Milão anunciam revoltas e revoluções, primeiros sinais ainda difusos da 
tomada de consciência tal como a mostrará Bertolucci em 1900, tal como 
viverá o pequeno Gavino cantado pelos Taviani em Padre-Padrone [1977], que 
se libertará pela tecnologia e pela cultura. Duas guerras mundiais sangrentas 
quebrarão este mundo em que a ideia de justiça e de progresso nascerá nos 
descendentes que acreditarão poder ganhar a felicidade na cidade, determi-
nação aberta ao trágico, como Visconti o prova em Rocco e i suoi fratelli [Rocco 
e seus irmãos, 1960].

A tudo isso, delicadamente, Olmi só faz alusões; seu filme se concentra 
num tempo, num lugar, num desvelamento afetivo de uma realidade precisa, e 
deixa deliberadamente fora de campo o momento da glória estival, da exube-
rância das colheitas, dos brilhos da festa: ela não abandona muito o ritmo e a 
simplicidade, o humor, às vezes, de um relato oral. Ele recolhe uma presença, 
depois a exprime criando uma tensão entre o realismo do olhar e a inspiração 
que o conduz até a magia lendária, sem esquecer, contudo, que esta paz não é 
dissociável de uma surda violência.

A este respeito, o título, aparentemente folclórico, exprime de início o 
sentido profundo da obra: ele remete a este pai que, porque seu filho que-
brou um de seus tamancos voltando da escola, corta, sem pedir permissão, 
uma pequena bétula, para poder lhe fazer um novo. O mestre não perdoa 
este ato e despede o infrator e sua família. Desta situação, Olmi extrai um 
final inesquecível, de uma força deslumbrante e sem pathos, que reencontra, 
através de Brecht, a mais alta emoção desmistificadora: a família persegui-
da amontoa alguns móveis e diversos objetos sobre uma charrete no pátio, 
enquanto todos os outros, intimidados e sem ousar manifestar o menor mo-
vimento de cólera ou compaixão, observam a cena em silêncio, reunidos 
atrás das janelas como que se protegendo do frio. A charrete, sob um céu 
crepuscular, se afasta, e vemos no horizonte apenas a lanterna que balança. 
Todos saem, e estas pessoas de pé, imóveis, impotentes, bruscamente não 
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encarnam mais a fraternidade submetida: O Tempo parou (titulo do primei-
ro filme de Olmi, 1960), uma metamorfose invisível se realizou, este univer-
so não será mais o mesmo. O que ganharão seus habitantes? Cada um que 
responda. O cineasta estabelece maravilhosamente, como admirável artista, 
a conta do que eles perderão. Movido pelo amor, optando pela pobreza, a 
autenticidade, a solidão, Olmi realiza com sucesso o filme que Bertolucci, 
milionário e prisioneiro das suas teses, desperdiçara. Justa revanche da aus-
teridade carregada pelos elãs do coração, L’Albero degli zoccoli ganhou por 
unanimidade a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1978. É um filme 
que nos reconcilia com o cinema.

Tradução do francês de Maria Chiaretti.
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20/06 | SEXTA-FEIRA
17h15  A Lenda do santo beberrão
19h45  A Circunstância

21/06 | SÁBADO
17h15  La Cotta 
19h00  Cammina cammina

22/06  | DOMINGO
19h00  A Árvore dos tamancos 
17h15  Osolemio

23/06  | SEGUNDA-FEIRA
não tem sessão

24/06 | TERÇA-FEIRA
17h15  O Tempo parou
19h45  Terra mãe

25/06 | QUARTA-FEIRA
17h15  Os Recuperadores
19h45  O Posto 

26/06  | QUINTA-FEIRA
não tem sessão

27/06 | SEXTA-FEIRA
17h15  A Circunstância
19h45  O Segredo do bosque velho

28/06  | SÁBADO
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29/06  | DOMINGO
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30/06  | SEGUNDA-FEIRA
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01/07 | TERÇA-FEIRA
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19h00  Cammina cammina
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15h00  Palestra com Sérgio Alpendre  
sobre o cinema de Ermanno Olmi.
17h15  O Mestre das armas
19h45  Os noivos

03/07 | QUINTA-FEIRA
17h15  Terra mãe
19h45  Os Recuperadores

04/07  | SEXTA-FEIRA
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08/07 | TERÇA-FEIRA
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09/07 | QUARTA-FEIRA
17h15  La Cotta 
19h00  A Árvore dos tamancos 

10/07 | QUINTA-FEIRA
19h45  O Tempo parou
17h15  Os noivos
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O TEMPO PAROU 

Esta história se passa a mais de 2600 metros de altura, no topo do 
monte Adamello, nos Alpes italianos, onde uma barragem está sen-
do construída. No local, O Tempo parou. Com o inverno, todos os op-
erários voltaram para a cidade, e apenas dois guardas tomam conta 
da construção. Antes do Natal, um deles, porém, deve retornar à ci-
dade, uma vez que sua mulher está para dar à luz. Para substituí-lo, 
Roberto, um estudante que se prepara para prestar um concurso, é 
enviado ao topo da montanha. A princípio, só há diferenças entre 
Roberto e Natale, o velho e rústico guarda da barragem. Mas, aos 
poucos, eles vão se aproximando, em particular depois que a nevasca 
provoca ali um apagão.

COMPANHIA PRODUTORA  
Sezione Cinema Edisonvolta

ROTEIRO  
Ermanno Olmi

PRODUÇÃO 
Alberto Soffientini e Ugo Franchini

FOTOGRAFIA  
Carlo Bellero

MONTAGEM  
Carla Colombo

MÚSICA  
Pier Emilio Bassi

CANÇÕES  
“King of rock” (Adriano Celentano) e 
“Proteggimi” (Anita Traversi)

COM Natale Rossi (Natale), Roberto Seve-
so (Roberto), Paolo Quadrubbi (Salvetti)

PRÊMIO San Giorgio na XX Mostra 
Internacional de Arte Cinematográfica 
(Veneza, 1959)

Il Tempo si è fermato  
P&B | 100’ | Itália | 1959 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 24/06 ÀS 17h15; DIA 10/07 ÀS 19h45
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O POSTO 

Jovem pertencente a uma família operária de Meda, periferia de 
Milão, Domenico Cantoni procura com o irmão um emprego numa 
grande companhia milanesa. Mas, para conseguir O Posto, ele terá 
de se submeter a uma série de exames. Na pausa entre a prova escrita 
e o psicotécnico, ele conhece Antonietta, garota que também está 
em busca de uma vaga na mesma companhia. Juntos, eles passeiam 
pela cidade para olhar as vitrines. Ambos conseguem um cargo; Do-
menico, como office boy. A diferença de horários, no entanto, os im-
pedirá de se encontrar com frequência. Paralelamente a isso, o jovem 
aguarda a liberação de um posto mais alto no escritório da empresa, 
um emprego “para a vida”, segundo sua mãe.

COMPANHIA PRODUTORA  
Titanus/ The 24 Horses

ROTEIRO 
Ermanno Olmi e Ettore Lombardo

PRODUÇÃO 
Alberto Soffientini

FOTOGRAFIA 
Lamberto Caimi

DIREÇÃO DE ARTE 
Ettore Lombardi

MONTAGEM 
Carla Colombo

 

COM Alessandro Panzeri (Domenico 
Cantoni), Loredana Detto (Antonietta 
Masetti), Tullio Kezich (psicólogo), Mara 
Revel (velha senhora da cantina), Bice 
Melegari, Corrado Aprile

PRÊMIO OCIC no XXII Festival Internac-
ional de Veneza (1961) 
PRÊMIO Cidade de Ímola no XXII Festival 
Internacional de Veneza (1961) 
PRÊMIO Pasinetti no XXII Festival Inter-
nacional de Veneza (1961) 
TROFÉU Sutherland no British Film Insti-
tute Awards 1961 
PRÊMIO de Melhor Diretor no David di 
Donatello Awards 1962

Il Posto  
P&B | Ficção | 105’ | Itália | 1961 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 25/06 ÀS 19h45; DIA 06/07 ÀS 17h15
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OS NOIVOS 

Originariamente de Milão, Giovanni aceita um emprego numa in-
dústria na Sicília, onde ganhará mais e encontrará, talvez, alguma 
possibilidade de avanço profissional. Porém, ele está noivo de Lili-
ana, cujo desejo é se casar. O relacionamento entre os dois já dura 
alguns anos e se encontra paralisado pela monotonia. Assim, quando 
resolve optar pelo trabalho e deixa Liliana, Giovanni experimenta 
um sentimento ambíguo: certa tristeza, mas também um alívio, um 
desejo latente de que a separação seja definitiva. A solidão e a inse-
gurança em relação aos seus sentimentos, no entanto, farão com que 
ele retome o contato com a noiva milanesa, mas, desta vez, por meio 
de correspondências. A relação, antes próxima, dá lugar a uma fria 
troca que, aos poucos, fará com que ambos compreendam melhor os 
sentimentos que um tem pelo outro.

COMPANHIA PRODUTORA  
Titanus Sicilia/22 Dicembre

ROTEIRO 
Ermanno Olmi

PRODUÇÃO 
Alberto Soffientini e Attilio Torricelli

FOTOGRAFIA 
Lamberto Caimi

DIREÇÃO DE ARTE 
Ettore Lombardi

MONTAGEM 
Carla Colombo

MÚSICA 
Gianni Ferrio

COM Carlo Cabrini (Giovanni), Ana Canzi 
(Liliana)

PRÊMIO OCIC no XVI Festival de Cannes 
(1963)

I Fidanzati  
P&B | Ficção | 81’ | Itália | 1963 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 02/07 ÀS 19h45; DIA 10/07 ÀS 17h15
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LA COTTA 

Produzido para ser exibido no canal de TV Rai, este média-me-
tragem narra a história de iniciação amorosa de Andrea, um jovem 
de origem operária, que vive o auge de seus 16 anos. Extrovertido, 
ele está sempre rodeado de amigos, e é pródigo em dar dicas sobre 
como se dar bem com as garotas. Porém, aquela a quem decide cor-
tejar o fará se dar conta de que talvez ainda tenha muito a apren-
der no campo das paixões.

COM Luciano Piergiovanni (Andrea),  
Giovanna Claudia Mongino

P&B | 49’ | Ficção | 1967 | Itália | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 21/06 ÀS 17h15; DIA 09/07 ÀS 17h15
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OS RECUPERADORES

O ano é 1945. Gianni, um ex-prisioneiro de guerra, retorna para 
casa. Desde que partiu, muita coisa mudou, e recomeçar é difícil, 
pois não há trabalho. Seu irmão, Francesco, decide imigrar para a 
Austrália; um acidente impede Gianni de ir com ele. A tentativa 
de reativar a serraria do pai, abandonada, será travada pela buro-
cracia. É apenas quando encontra um personagem excêntrico da 
região, Du, que a vida do protagonista parece começar a tomar 
rumo. Du lhe oferece um trabalho: recuperar restos de guerra. 
O ganho é bom, mas proporcional aos riscos. Entusiasmado num 
primeiro momento, Gianni irá propor a Du uma sociedade, mas, aos 
poucos, vai ficando evidente que este ofício exige uma frieza que 
talvez ele não possua.

COMPANHIAS PRODUTORAS 
Palumbo Produzioni e RAI –  
Radiotelevisione Italiana

ROTEIRO 
Mario Rigoni Stern, Tullio Kezich,  
Ermanno Olmi

PRODUÇÃO 
Alessandro Calosci e Tullio Kezich

FOTOGRAFIA 
Ermanno Olmi

MONTAGEM 
Ermanno Olmi

MÚSICA 
Gianni Ferrio

COM Antonio Lunardi (velho Du), Andreino 
Carli (Gianni), Alessandra Micheletto (Elsa), 
Pietro Tolin, Marilena Rossi, Ivano Frigo, Or-
este Costa, Mario Strazzabosco, Francesco 
Covolo, Mario Covolo

I Recuperanti 
Cor | Ficção | 98’ | Itália | 1970 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 25/06 ÀS 17h15; DIA 03/07 ÀS 19h45
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A CIRCUNSTÂNCIA

Laura Liberte pertence a uma família burguesa de posses, seus dias 
são preenchidos com amenidades do cotidiano. Seu marido é um 
empresário engenheiro que passa por um período crítico de demis-
sões na empresa. Seus três filhos, já crescidos, são independentes e 
pouco exigem da mãe em termos de atenção. Sua filha Silvia, adoles-
cente, está às voltas com um envolvimento amoroso; Beppe, o mais 
velho, inicia uma vida em família à espera do primeiro filho; e o mais 
novo, Tommaso, vive em seu próprio mundo, inventando aparelhos 
eletrônicos. Um dia, Laura testemunha um grave acidente de trânsito 
envolvendo um jovem. Ela o socorre e passa a se envolver emocional-
mente com sua recuperação.

COMPANHIAS PRODUTORAS 
RAI – Radiotelevisione Italiana e Italnoleggio 
Cinematografico

ROTEIRO 
Ermanno Olmi

PRODUÇÃO 
Domenico Di Parigi

FOTOGRAFIA 
Ermanno Olmi

DIREÇÃO DE ARTE 
Ettore Lombardi

MONTAGEM 
Ermanno Olmi

MÚSICA 
Lucio Battisti, Toni Cicco, Gabriele Lorenzi, 
Alberto Radius, Vincenzo Tempesta, e “Not-
turno in Fa Maggiore” de Haydn

COM Ada Savelli (mãe), Gaetano Porro 
(pai), Rafaella Bianchi (Silvia, a filha), Mario 
Sireci (Beppe, filho mais velho), Barbara 
Pezzuto (esposa de Beppe), Massimo Tabak 
(Tommaso, segundo filho), Giorgio Ronca-
glia, Enrico Bertoni, Renato Franco, Antonio 
Maimone, Gino Viziano

MENÇÃO ESPECIAL no Festival Internacio-
nal de Cinema de San Sebastián (1974)

La Circostanza  
Cor | Ficção | 92’ | Itália | 1974 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 20/06 ÀS 19h45; DIA 27/06 ÀS 17h15
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A ÁRVORE DOS TAMANCOS 

No fim do século XIX, quatro famílias de meeiros vivem numa fazen-
da localizada ao sul de Bergamo, norte da Itália. Na calma do campo, 
a vida dessas famílias é ritmada pelo trabalho, pela refeição, pela 
reza ao final do dia e pela missa aos domingos. Eles dividem bons e 
maus momentos e a resistência diante do dono da fazenda, que ex-
erce seu poder de maneira muito severa. Um dia, Menek, o filho mais 
jovem de uma das famílias, quebra um de seus tamancos voltando da 
escola – ele é o único, entre as crianças da fazenda, a frequentá-la. 
Naquela mesma noite, seu pai, Batisti, decide cortar uma árvore para 
lhe fazer um novo sapato. Porém, ao tocar nessa árvore, ele infringe 
seus direitos no local. Filmado em dialeto Bergamasco.

COMPANHIAS PRODUTORAS 
RAI – Radiotelevisione Italiana e Italnoleggio 
Cinematografico

PRODUÇÃO 
Attilio Torricelli e Alessandro Calosci

FOTOGRAFIA 
Ermanno Olmi

DIREÇÃO DE ARTE 
Enrico Tovaglieri

MONTAGEM 
Ermanno Olmi

MÚSICA 
Johann S. Bach (no órgão: Fernando Ger-
mani), Wolfgang Amadeus Mozart

COM Luigi Ornaghi (Batisti), Francesca 
Moriggi (a mulher Batistina), Omar Brignoli 
(Minek), Antonio Ferrari (Tuni), Teresa Bres-
cianini (viúva de Runk), Giuseppe Brignoli 
(Anselmo), Carlo Rota (Peppino), Pasqualina 
Brolis (Teresina), Massimo Fratus (Pierino), 
Francesca Villa (Annetta), Maria Grazia Caroli 
(Bettina), Battista Trevaini (Finard), Giuseppina 
Sangaletti (a mulher de Finard), Lorenzo 
Pedroni (o patriarca Finard), Felice Cervi (Usti), 
Brunella Migliaggio (Olga), Giacomo Cavalleri 
(Brena), Lorenza Frigeni (a mulher de Brena)

PALMA de Ouro e Prêmio Ecumênico no 
XXXI Festival de Cannes (1978) 
PREMIO San Fedele (Milão, 1979) 
PRÊMIO “César” de Melhor Filme Estrangeiro 
(1978)

L’Albero degli zoccoli 
Cor | Ficção | 175’ | Itália | 1978 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 22/06 ÀS 19h00; DIA 09/07 ÀS 19h00
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CAMMINA CAMMINA

Os habitantes do vilarejo de Versilia preparam a apresentação de 
uma peça sagrada. São, sobretudo, pastores e agricultores. Todos 
prontos, o líder incita: “Comecemos”. A ação é, então, transferida 
para a Palestina, ano zero. O grupo de pessoas é liderado por Mel, 
sacerdote e astrólogo, cujo discípulo é o carismático Rupo. Eles seg-
uem uma estrela com o objetivo de encontrar o Messias. Apesar de 
formado por pessoas humildes, trata-se de um grupo heterogêneo: 
há aqueles que estão conscientes do significado da peregrinação, há 
os curiosos e aqueles que apenas querem levar alguma vantagem. 
Este filme é uma alegoria identificada ao mito cristão da visita dos 
três reis magos ao Messias.

COMPANHIAS PRODUTORAS 
RAI – Radiotelevisione Italiana e Scenario S.r.l.

ROTEIRO 
Ermanno Olmi

PRODUÇÃO 
Ludovico Alessandrini

FOTOGRAFIA 
Ermanno Olmi em colaboração com Gianni 
Maddaleni

DIREÇÃO DE ARTE 
Ermanno Olmi

MONTAGEM 
Ermanno Olmi

MÚSICA 
Bruno Nicolai

COM Alberto Fumagalli (Mel, o sacerdote), 
Antonio Cucciaré (Rupo, ajudante do 
sacerdote), Massimo Nencioni (rei), Caterina 
Zizi (Maria), Claudio Camerini (José), Eligio 
Martellacci (Kaipaco, centurião do rei), 
Renzo Samminiatesi (o pastor), Marco 
Bertolini (Cushi), Lucia Peccianti (Nohad), 
Fernando Guarguaglini (Arupa), Anna Vanni 
(companheira de Arupa), Giulio Paradisi 
(Astioge), Rosanna Cuffaro (esposa de As-
tioge), Simone Migliorini (Eramo), Adelmo 
Mugnaini (Nionin), Licurgo Londoni (Ocum), 
Bruno Benini (Zanian)

Cor | Ficção | 165’ | Itália | 1983 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 21/06 ÀS 19h00; DIA 01/07 ÀS 19h00
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A LENDA DO SANTO BEBERRÃO

Andreas é um alcóolatra que vive nas ruas de Paris. Um dia, um miste-
rioso homem lhe dá duzentos francos. Ele aceita, mas, sendo devoto 
de Santa Teresa, promete devolver o dinheiro à igreja que abriga a 
imagem da santa. Inúmeros, porém, são os percalços que o impedem 
de cumprir a promessa. Ingênuo, frequentemente, Andreas é enga-
nado por vigaristas ou simplesmente doa o dinheiro a quem neces-
sita. Em momentos de delírio, o mendigo se lembra dos fatos que 
o levaram àquela condição. Nesse entremeio, acontecimentos mila-
grosos e fortes tentações lhe perpassam. Adaptação do livro homôn-
imo de Joseph Roth.

COMPANHIAS PRODUTORAS 
Aura Film S.r.l., Cecchi Gori Group, Tiger Ci-
nematografica em colaboração com a Raiuno

ROTEIRO 
Ermanno Olmi com a colaboração de  
Tullio Kezich

PRODUÇÃO 
Marcello Siena

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO 
Arlette Danis

FOTOGRAFIA 
Dante Spinotti

DIREÇÃO DE ARTE 
Gianni Quaranta

MONTAGEM 
Ermanno Olmi

MÚSICA 
Igor Stravinski

COM Rutger Hauer (Andreas Kartak), 
Anthony Quayle (o senhor distinto), San-
drine Dumas (Gabby), Dominique Pinon 
(Wojtech), Sophie Ségalen (Karoline), Franco 
Aldighieri (policial), Jean Maurice Chanet 
(Daniel Kaniak), Cécile Paoli (vendedora da 
loja de móveis), Joseph De Medina (o alfaia-
te), Claude Kalton (garçom do Paradoxe), 
Françoise Pinkwaser, Josephine Lecaille, 
Jacques Pasternak, Stanislas Sobolak

LEÃO DE OURO no XLV Festival de Cinema 
de Veneza (1988) 
PRÊMIO OCIC no XLV Festival de Cinema 
de Veneza (1988) 
PRÊMIO de Melhor Direção e Melhor Edi-
ção no David di Donatello Awards 1989

La Leggenda del santo bevitore  
Cor | Ficção | 134’ | Itália | 1988 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 20/06 ÀS 17h15; DIA 08/07 ÀS 19h45
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O SEGREDO DO BOSQUE VELHO

Com a morte do tio, o ex-coronel do exército Sebastian Procolo her-
da a metade de um sítio onde se encontra uma floresta milenar. A 
outra metade é herdada pelo seu jovem sobrinho, Benvenuto, que 
não pode tomar posse das terras, pois ainda cumpre seus estudos 
na cidade. De mentalidade pragmática e racional, Procolo só pensa 
em tornar o local rentável, ignorando completamente sua aura 
mágica. Movido pela ambição, ele desejará a morte do sobrinho e 
o monopólio sobre o local. Ao derrubar as árvores, porém, Procolo 
acabará igualmente com as criaturas fantásticas que ali habitam. In-
spirado no livro homônimo de Dino Buzzati.

COMPANHIAS PRODUTORAS 
Aura Film e Penta Film

PRODUÇÃO 
Giampietro Bonamico, Roberto Cicutto, Vin-
cenzo De Leo, Mario e Vittorio Cecchi Gori

ROTEIRO 
Ermanno Olmi (inspirado na obra de  
Dino Buzzati)

FOTOGRAFIA 
Dante Spinotti

MONTAGEM 
Paolo Cottignola, Fabio Olmi

MÚSICA 
Franco Piersanti

COM Paolo Villagio (coronel Procolo), Giulio 
Brogi (Bernardi) Riccardo Zannantonio 
(Benvenuto), Lino Pais Marden (o feitor), 
Antonio Vecellio Mattia (Vettore), Luciano 
Zandonella (Giaco), Francesco Macchietto 
Rode (guarda florestal), Ernesto De Martin 
Modolado (Archivista), Geltrude Carli (irmã 
do pastor), Dario Nicolai (técnico de rádio), 
Silvano Cetta (professor), Valentino Da Rin 
d’Iseppo (Sallustio)

Il Segreto del bosco vecchio  
Cor | Ficção | 134’ | Itália | 1993 | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 27/06 ÀS 19h45; DIA 06/07 ÀS 19h45
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O MESTRE DAS ARMAS

O filme conta a história de Giovanni de Médici, também conhecido 
como Giovanni delle Bande Nere, um dos últimos condottieri italianos 
(líderes de exércitos independentes). Este personagem histórico, que 
viveu no século XVI, membro de uma das mais tradicionais famílias do 
período, é considerado uma verdadeira lenda pelos feitos que alcan-
çou com tão pouca idade. Aos 28 anos, Giovanni era um exímio estrat-
egista militar. Numa época rica em conflitos, os serviços de seu exér-
cito eram disputados pelos mais diversos governos. Esse período foi 
também um momento de grande evolução para os conflitos armados, 
e este filme promove uma rica reflexão a esse respeito: com o desen-
volvimento das armas de fogo, a guerra se torna cada vez mais virtual, 
matando à distância, sem a necessidade de contato com o inimigo.

COMPANHIAS PRODUTORAS 
Cinema 11 Undici, RaiCinema, StudioCanal, 
Taurusproduktion

ROTEIRO 
Ermanno Olmi

PRODUÇÃO 
Alessandro Calosci

FOTOGRAFIA 
Fabio Olmi

MONTAGEM 
Paolo Cottignola

MÚSICA 
Fabio Vacchi

COM Hristo Jivkov (Joanna de Medici), 
Sergio Grammatico (Federico Gonzaga, 

marquês de Mantova), Dimitar Ratchkov 
(Luc’Antonio Cuppano), Fabio Giubbani 
(Matteo Cusastro), Sasa Vulicevic (Pietro 
Aretino), Dessy Tenekedjieva (Maria Salviati 
de Medici), Sandra Ceccarelli (fidalga de 
Mantova), Giancarlo Belelli (Alfonso d’Este, 
duque de Ferrara), Paolo Magagna (Fran-
cesco Maria della Rovere, duque de Urbino), 
Nikolaus Moras (Zorzo Frudsberg), Claudio 
Tombini (rico mercador), Aldo Toscano 
(Loyso Gonzaga), Michele Zattara (pala-
franiere de Joanni), Vittorio Corcelli (frade 
dominicano), Franco Palmieri (Paolo Giovio), 
Paolo Roversi (Blaise de Montluc), Francesca 
Lonardelli (cortesã de Federico)

PRÊMIO de Melhor Filme e Melhor Direção 
no David di Donatello Awards 2002

Il Mestiere delle armi  
Cor | 105’ | Ficção | 2001 | Itália, França, Alemanha |  
Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 02/07 ÀS 17h15; DIA 08/07 ÀS 17h15
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OSOLEMIO -  
AUTORITRATTO ITALIANO

O filme traz visões sobre a Itália contemporânea segundo o olhar 
dos jovens realizadores do Ipotesi Cinema. IpotesICinema é um pro-
jeto desenvolvido por Ermanno Olmi. Criado em 1982 na cidade 
italiana de Bassano del Grappa, trata-se de uma escola de cinema 
pouco tradicional que reúne jovens interessados em “investigar a 
realidade” e aprender sobre a linguagem e a técnica cinematográ-
ficas. Osolemio - Autoritratto italiano é o primeiro documentário 
desenvolvido por alunos do grupo em Bologna, para onde a escola 
se transferiu em 2002.

DIREÇÃO 
Grupo de alunos Ipotesi Cinema

Cor | 53’ | Documentário | 2004 | Itália | Formato de exibição: DVD

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 22/06 ÀS 17h15; DIA 01/07 ÀS 17h15
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TERRA MÃE

Documentário que percorre as edições de 2006 e 2008 do Fórum In-órum In-rum In-
ternacional Terra Madre, evento bienal organizado pelo movimento 
Slow Food e que reúne milhares de pessoas em Turim. Seguindo o 
ideário do Slow Food, o evento promove a produção alimentar sus-
tentável, através, entre outros, do apoio aos modos de cultivo tradi-
cionais. Este filme nasceu do encontro entre Carlo Petrini, fundador 
do Slow Food, e Ermanno Olmi, e aconteceu no seio do projeto Ipo-
tesi Cinema. Não é a primeira vez que Olmi se interessará por retratar 
modos de vida tradicionais e assuntos ligados à natureza, principal-
mente na região de Bergamo, de onde é originário. Outros exemplos 
de trabalhos que seguem a mesma linha são Lungo il filme (1992), 
sobre a beleza e as ameaças ao rio Pó, e Rupi del vino (2010), sobre a 
produção de vinho no norte da Itália.

COMPANHIA PRODUTORA 
Slow Food, Cineteca di Bologna e ITC Movie 
em colaboração com Rai Cinema

NARRADOR 
Omero Antonutti

FOTOGRAFIA 
Fabio Olmi

DIREÇÃO DE ARTE 
Luca Bitterlin

MONTAGEM 
Paolo Cottignola

Terra madre 
Cor | 79’ | Documentário | 2009 | Itália | Formato de exibição: 35mm

CCSP, SALA SALA LIMA BARRETO, DIAS 24/06 ÀS 19h45; DIA 03/07 ÀS 17h15
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SOBRE OS FILMES

O TEMPO PAROU
“Olmi, que era então empregado da empresa Edison e filmava para ela curtas-metragens 

coloridos, usou o dinheiro concedido para a realização de um novo curta-metragem na filma-

gem de O Tempo parou que, assim, teve um custo baixíssimo. A Edison teve que aceitar o fato 

e distribuir o filme. O contexto da obra é determinado pela falta de recursos: uma cabana no 

monte de Adamello, a 2600 metros, onde dois guardiões vigiam o lago, então congelado, e a 

gigantesca barragem recém-construída. Há o velho guardião e o novato, um estudante que 

não possui nenhum conhecimento sobre as montanhas e espera poder revisar o programa de 

seus exames graças à solidão do local. O filme é a sucessão de pequenos fatos acidentais ou 

banais e observações do próprio diretor. “Se o tempo parou” não é por vontade de seu autor: 

é da natureza das coisas. O tempo parou constitui o único testemunho objetivo sobre a vida 

cotidiana no alto das montanhas menos porque ele reconstitui fatos particulares de maneira 

exata do que pela reconstituição de um ritmo e de um modo de ser. Que certos detalhes se-

jam acentuados ou repetidos se justifica pela insuficiência técnica do som, mas também pela 

acuidade auditiva no silêncio em um refúgio ou pela concentração da mente em apenas um 

ponto de interesse, fenômeno típico da altitude. Estes elementos subjetivos não contrariam a 

objetividade, princípio do filme, ao contrário, eles a completam.”  

(Luc Moullet, “Le temps sans l’espace in Cahiers du cinéma, n. 144, jun/1963, p.54-55)

O POSTO
“Pois se o neorrealismo não é suficiente para explicá-lo, sem o neorrealismo, O posto 

não existiria. Nós estamos, ao mesmo tempo, com o neorrealismo e além dele: o futuro 

dirá se é de um impasse que se trata, ou, ao contrário, de um novo caminho proposto ao 

cinema italiano.

Do neorrealismo, O posto conservou o princípio da desdramatização da intriga. Aqui, 

quase não há história. Mas às prioridades que fundaram a estética neorrealista (prioridade 

do ator sobre o personagem, do personagem sobre a história, da história sobre o docu-

mento), Ermanno Olmi opõem um novo equilíbrio estético. Novamente, o personagem 

invade o campo, polariza o interesse, distribui em proveito próprio os papéis acessórios. 

Olmi destruiu o suspense dramático (esta isca que desvia a atenção do essencial), mas o 

substituiu por um outro, de ordem psicológica, mas que também restringe a liberdade do 

espectador. Uma vez que ele destrói o espaço (o jovem empregado é quase sempre filmado 

em primeiro plano), porque rompe com a continuidade temporal, Ermanno Olmi se afirma 
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como o anti-Rossellini, e O posto como o anti-Viagem à Itália. O detalhe realista devora o 

real para terminar por reinventar a intriga. Aqui triunfa sobre as propostas neorrealistas 

um cinema analítico que deixa para trás o neorrealismo.

Sob esta ótica, O posto é um êxito. O mais sintomático, sem dúvida, do jovem cinema 

italiano. Afinal, um Bolognini, um Zurlini (depois da esquete profética de Dino Risi em 

Amor na cidade) não procedem de outra corrente. Vamos chamá-lo, enquanto outro ter-

mo melhor não aparece, de realismo psicológico.”

(André Labarthe, “La boite à surprises” in Cahiers du cinéma, n. 124, out/1961, pp. 47-8)

OS NOIVOS
“O cinema italiano se viu, durante muito tempo, dividido e, às vezes, rasgado entre os 

contrastes que constituem a Itália; se viu frequentemente obrigado a renegar uma metade 

ou mostrar pela metade; e se viu também vítima de uma disparidade que, ao atravessá-lo 

por todos os lados, lhe fazia sempre ter de mentir. O Neorrealismo foi a primeira tentativa 

de síntese dessas oposições e de superação dessas contradições inerentes à Itália e ao seu 

cinema. (...) Esta é também a ambição de Os Noivos, que a isso se reporta nos primeiros 

filmes de Rossellini (...). O tema do filme, assim como sua estrutura, é essa tentativa de unir 

(...). É a reunião de dois seres, das dualidades que os envolvem e os distanciam ao mesmo 

tempo: dualidades de grupos humanos, de costumes, de contextos étnicos e geográficos, 

de ordem social, da sociedade ela mesma e do país inteiro. (...)

Por exemplo, Os Noivos é, ao mesmo tempo, testemunha e crítico das oposições Norte-Sul, 

trabalhador-patrão, das diferenças de classes, de lugares, de climas, de costumes... Mas a 

novidade de Olmi é que, no lugar de tratar essas dificuldades como matéria ou objeto, 

ele as integra à estrutura mesma do filme, faz com que as intenções e seus fins se unam 

e se fundam: o filme começa no Norte e num lugar fechado (o baile), onde se evidencia o 

cansaço e a inconsciência amorosa dos amantes; segue para a Sicília, onde vemos o homem 

fugir do ambiente fechado de seu quarto e de sua usina para buscar as greves e as aber-

turas – espaço, lembrança, cartas e esperança.” 

(Jean-Louis Comolli, “I Fidanzati” in Cahiers du Cinéma, n.157, jul/1964, pp. 32-5)

OS RECUPERADORES
“Os recuperadores são aqueles que, depois de cada conflito, vão aos locais de batalha para 

buscar e extrair toneladas de metais de todos os tipos arremessados uns sobre os outros pe-

los combatentes. É uma profissão que tem muito de minúcia e de perícia: frequentemente 

são encontrados grandes projéteis que não explodiram. Além do peso dos metais, eles 
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carregam quilos de metais valiosos na barriga; primeiro, é preciso desmontar as armas sem 

que ninguém saiba, pois, uma vez que as autoridades descobrem esses destroços, a tarefa 

de recuperá-los é incumbida ao exército [...].

No filme, o amigo de Gianni se opõe quando sabe que ele se tornou um recuperador. Não 

é verdadeiramente uma profissão, é uma atividade para os desesperados, para os milhares 

de soldados desmobilizados que se encontram sem trabalho no final da guerra, perante 

um mundo em crise e em desordem [...]. E é precisamente depois de 1918 e depois de 

1945 que vemos esse fenômeno atingir seu pico. É sobre as terras feridas, atingidas pelos 

instrumentos de guerra, que a expansão obscura dos recuperadores se coloca em marcha, 

formigas anônimas que exploram torrões de terra, rachaduras, fossas, cascalhos, em busca 

do naufrágio de onde se pode, eventualmente, extrair restos de metais ainda utilizáveis.

[...] Um filme como esse não poderia nascer em outro lugar que não Asiago, onde as memóri-

as desse período estão ainda frescas, e onde vivem ainda hoje muitos de seus protagonis-

tas. O mundo dos recuperadores é, efetivamente, um mundo absolutamente à parte, único 

como suas existências, suas técnicas, seus hábitos, sua mentalidade: essa maneira de viver só 

durante semanas e meses nas montanhas, nos abismos mais afastados e inabitados, e voltar 

apenas de tempos em tempos para levar o material encontrado e vendê-lo ao ferro-velho 

para depois, então, retomar novamente o trabalho, munido de suas provisões.

Olmi, o único diretor que insiste em trabalhar ainda com intérpretes não profissionais, 

sempre mostrou uma intuição extraordinária para escolher o tipo exato – lembrem-se do 

jovem de O posto. Dizemos ‘intuição’, mas se trata de um frescor do olhar, esse mesmo 

frescor que lhe permite colher os frutos que a vida oferece àqueles que a respeitam e a 

servem sinceramente. Desta vez, Olmi colocou suas mãos sobre o tipo ideal, um antigo re-

cuperador que viveu essa realidade, dando vida ao velho Du. Antonio Lunardi, que o inter-

preta, é ele mesmo um grande personagem que continua a interpretar a si mesmo quando 

é transportado da vida para a ficção [...]. Naturalmente, se ele se interpreta é porque Olmi 

o dirige de tal forma que torna isso possível.”

(Filippo Sacchi, “I Recuperanti (L’or dans la montagne): l’univers des ‘récupérateurs’”, in 

Études Cinématographiques, n. 187, 1992, pp. 55-62)

A CIRCUNSTÂNCIA
Naqueles anos dediquei a maior parte de minha carreira profissional à publicidade. [...] 

Dentro deste carrossel, um dia me deparei com essa família. Eram empresários.  [...] Então, 

eu tive a ideia de falar sobre ela, que representava certa burguesia milanesa, com origens 

proletárias e que experimenta certo desconforto porque vive a condição burguesa sem ter 

a cultura da classe burguesa.
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Este é um filme muito corajoso, pois retrata a real situação familiar de um grupo de 

pessoas [...]. No final do filme, o rapaz, desafiando o impossível, encontra um jeito de 

se autodestruir, pressagiando o que aconteceria mais tarde de fato: alguns anos depois 

da filmagem, o menino da família realmente morre em um acidente de carro. [...] O 

cinema pode ser uma autoanálise da sociedade. Diz-se que o espectador do filme vai 

ao cinema para espairecer, desligar-se de sua vida diária: eu também acho isso, mas às 

vezes ele vai também para ver como somos, como vivemos, como podemos fazer o bem 

ou o mal um ao outro. 

(Ermanno Olmi em entrevista para Charles Owens, Ermanno Olmi, Roma: Gremese Editore, 

2001, pp. 85-91.)

A ÁRVORE DOS TAMANCOS
“A sociedade camponesa que Olmi descreve com uma força poética incomparável é uma 

sociedade de crianças, ou melhor, uma sociedade de anjos. Essa inocência fundamental é 

primeiramente visível nos rostos desses camponeses, os quais não transparecem sequer uma 

sombra de falha, nenhuma inquietação ou débito. Belas faces que não mostram qualquer 

marca do pecado original – dizendo de maneira mais simples: estas pessoas que não con-

hecem a inquietude original, que é também a relação de origem. De forma surpreendente, 

nessa comunidade de pobres que imaginaríamos trabalhadora e carente, nada é de fato 

mostrado sobre o trabalho ou sobre a necessidade de transformar a natureza; da oposição 

entre os produtos da terra e sua versão transformada. [...]

Para essa sociedade, a ameaça virá daquilo que os homens provocam. Nós a compreen-

demos pelo episódio exemplar da árvore dos tamancos: Battisti será banido por seu senhor 

porque cortou uma árvore de sua propriedade para refazer os sapatos do filho. Como 

não pensar que a maldição nasce do fato de que Battisti anseia exercer um verdadeiro 

trabalho: transformar a natureza e dela extrair os objetos?

[...]no momento em que muitos cineastas atentos à ecologia procuram filmá-la, transformá-

la em imagem, aquilo que determina invisivelmente as imagens – o trabalho, o nascimento 

– sua origem simbólica e real, Olmi faz a escolha inversa, mais bela, mais audaciosa: ele 

retorna ao maravilhoso, lá onde as imagens não tem nem origem, nem fim.”

(Bernard Boland, “L’Arbre au sabots” in Cahiers du cinéma, n. 290-291, jul-ago/1978, p. 25-26.) 

CAMINNA CAMINNA
“Com A Árvore dos tamancos, Ermanno Olmi fez reviver a condição camponesa – sua visão 

de mundo, seus costumes, seus modos de produção – na Lombardia do fim do século pas-
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sado, lançando sobre os personagens um olhar comparável àquele dos irmãos Le Nain em 

relação aos camponeses franceses do século XVIII. Cammina Cammina retorna muito mais 

longe no tempo. Mas o autor, já de início, coloca sua narrativa sob o signo de uma dialética 

do passado e do presente que confere ao seu propósito um valor quase atemporal. [...]

A tradição cristã do Natal é aqui apreendida através de um duplo prisma: do teatro popu-

lar e do mistério medieval. A ótica da representação se desenrola no coração de uma 

cidade antiga, o humor é aliado à seriedade do propósito. A escolha dos personagens da 

caravana – humildes, camponeses, comerciantes, ladrões e prostitutas –, assim como a dos 

atores não profissionais, faz vir à mente o teatro popular ao mesmo tempo em que pro-

longa a tradição do Neorrealismo italiano do pós-guerra. O projeto de Mel, reunindo seres 

de corações humildes, sedentos de uma outra realidade, numa busca pelo desconhecido, 

a longa peregrinação na direção de um Salvador (que sugere o título do filme), está de 

acordo com o espírito dos mistérios da Idade Média, mas um mistério transposto à nossa 

época, repensado do interior, de alguma maneira desmistificado. Cammina Cammina de-

screve um itinerário, mas coloca em questão uma tradição confrontando o Poder com a fé, 

pura e nua. O poder da inteligência e o da ciência, representado pelos três reis magos: Mel, 

o guia; Jazdegard e seu dromedário; Peroz numa liteira rosa colocada sobre um elefante. 

O poder político: Herodes. O poder da igreja-instituição: Mel.

Transposição do Evangelho, a beleza e a originalidade de Cammina Cammina vem daquilo 

que a história aborda: uma problemática da fé religiosa com uma exatidão de tom e uma 

simplicidade notáveis. Em epígrafe do filme, poder-se-ia ter escrito as palavras de Cristo 

aos apóstolos: “Ainda não tendes fé?” (Mc, IV, 40). A marcha da caravana guiada por Mel 

(...), os obstáculos a atravessar no caminho, as aventuras da peregrinação podem, certa-

mente, ser decifradas como uma metáfora de todo ato de fé religiosa, a partir da qual o 

autor propõe muitas parábolas”.

Michel Estève, “Cammina Cammina (À la Poursuite de l’Étoile) une problèmatique de la 

foi» in Études Cinématographiques n. 187, 1992. p. 103-111) 

A LENDA DO SANTO BEBERRÃO
“A vida é a única coisa verdadeira à qual somos obrigados, à qual é preciso aceitar; carregá-

la é o preço da graça, quando não a graça em si mesma. A vida, que aqui toma a forma do 

dinheiro, foi dada por um próximo em quem se manifestou o divino ou, simplesmente, o 

paternal. O sentimento de débito, que então se segue, supera a realidade religiosa para 

se tornar um fato objetivo: porque tomar a vida é tomar a vida daquele que lhe a ofer-

ece, e dar a vida, por sua vez, é aceitar perder um pouco de sua própria vida. O desejo de 

paternidade que anima Andreas manifesta a vontade (impotente), a tentativa (abortada) 

de continuar através de outro depois de seu próprio desaparecimento, de se inscrever na 

cadeia de transmissão criada no fio dessa história. O percurso descrito em A lenda do santo 
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beberrão é aquele da vida de um homem que é marcada por perigos e vicissitudes, lucros e 

perdas, fugas e retornos, que não tem senão um único objetivo: concluir-se. [...] O person-

agem criado não é monolítico: ele é continuamente tentado pelos prazeres imediatos de 

sua existência, pela vida mesma à qual ele se apega, e por um certo sentimento oceânico 

que o chama em direção à luz ou à escuridão absoluta. A oscilação, o equilíbrio instável no 

qual se apoia a existência ambivalente de Andreas – que constitui uma espécie de dinâmica 

vital do personagem, dividido entre a vontade moral de dar um sentido à vida, ou seja, 

de assumir sua finitude, e um desejo estético de prazer do instante –, esse equilíbrio oscila 

sensivelmente em direção a um estado de infinita tranquilidade, estado do não ser. A 

morte é a única possibilidade de pôr fim à eterna fuga que constitui a vida, pois o retorno 

ao passado e o recomeço são apenas ilusões ou crença mística.”

(Enrique Seknadje-Askenazi, “La Légende du saint buveur de Joseph Roth à Ermanno 

Olmi” in Études Cinématographes, n. 187, Paris, 1992, pp. 141-51)

OSOLEMIO - AUTORITRATTO ITALIANO

ipotesICinema 
uma premissa em síntese

ipotesICinema é uma “oportunidade” para aqueles que estão interessados  
na comunicação.

A comunicação como serviço de utilidade social. 
O comunicador está ciente da responsabilidade moral de se comunicar.

A escolha de se comunicar pode ser também uma vocação de natureza artística.

ipotesICinema é uma associação livre. 
Para participar, não há formalidades ou constrangimentos institucionais 

está aberta gratuitamente a todos. 
“É fácil de entrar e ainda mais fácil de sair”

A qualificação depende dos talentos naturais de cada um e da vontade de aprender.

ipotesICinema é um percursso autoformativo livre, que começa a partir da observação 
pessoal da realidade como fonte de inspiração para uma comunicação baseada na:

originalidade da ideia 
autenticidade da linguagem 

inventividade dos modos de operação

ipotesICinema afirma sua vocação de dar “oportunidade” também na prática do”ensino” 
que é reconhecida na própria estrutura do trabalho: uma prática educativa que remonta 
aos “padrões naturais” de aprendizagem atribuída ao processo específico das operações: 

desde a fase inicial até a realização da obra.
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TERRA MÃE
“Terra Madre é, antes de tudo, inquestionavelmente repleto de poesia. Testemunhando 

as 7.000 pessoas de 153 países - agricultores, pescadores e outros - que se reúnem a cada 

dois anos em Turim com as suas tradições, línguas, música e comida, e a grande diversidade 

lírica que eles expressam, pode ser quase irresistível. Mesmo o observador mais perspicaz, 

ou o mais culto, atencioso e experiente, se arrisca a perder-se. Mas isso é uma coisa boa, 

e é talvez esse sentimento de se perder, de não entender tudo, que nos dá o valor real de 

Terra Mãe, tanto poético e quanto político. Por um longo tempo, nossas mentes foram 

moldadas pelo que é chamado de consumismo: a promessa de satisfazer nossa necessidade 

de objetos, bem-estar e felicidade, enquanto na verdade, engrenagem deste sistema é a 

impossibilidade científica de satisfazê-la. Se perder, seja apenas observando, significa que 

nos libertamos deste sistema por um momento, mas de uma forma positiva. [...] Mas Terra 

Madre não é apenas sobre o grande encontro em Turim: Essas pessoas pertencem a comu-

nidades em que eles estão trabalhando diariamente. Eles produzem alimentos de forma 

sustentável, sem desperdício e com respeito para com o ambiente circundante (que é o seu 

aliado), dando continuidade ao longo caminho do conhecimento ancestral e comporta-

mentos que tem ficado a margem do consumismo. [...] Na verdade, este poema fala sobre 

um novo tipo de política, um novo humanismo, no momento em que o sistema dominante 

está mostrando sinais graves de colapso. Um olhar que faz vacilar, mas nos ensina a nos 

perder, a fim de encontrar um novo caminho. Não são os agricultores de Terra Madre que 

estão perdidos: é o mundo que se perdeu.”

(Carlo Petrini, “Terra Madre – Una poetica o una politica?”, texto publicado no press-

book do filme)





100

O Tempo parou
(Il tempo si è fermato | P&B | 2,35:1 | 100’ | Itália | 1959)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Roteiro: Ermanno Olmi
Produção: Alberto Soffientini e Ugo Franchini 
Fotografia: Carlo Bellero
Montagem: Carla Colombo
Música: Pier Emilio Bassi
Canções: “King of rock” (Adriano Celentano) e “Proteggimi” (Anita Traversi)
Com Natale Rossi (Natale), Roberto Seveso (Roberto), Paolo Quadrubbi (Salvetti)
Prêmio San Giorgio na XX Mostra Internacional de Arte Cinematográfica (Veneza, 1959)

O Posto
(Il posto | P&B | 1,33:1 | 105’ | Itália | 1961)
Companhia produtora: Titanus/ The 24 Horses
Roteiro: Ermanno Olmi e Ettore Lombardo
Produção: Alberto Soffientini
Fotografia: Lamberto Caimi
Direção de arte: Ettore Lombardi
Montagem: Carla Colombo
Com Alessandro Panzeri (Domenico Cantoni), Loredana Detto (Antonietta Masetti), Tullio Kezich 
(psicólogo), Mara Revel (velha senhora da cantina), Bice Melegari, Corrado Aprile
Prêmio OCIC no XXII Festival Internacional de Veneza (1961) 
Prêmio Cidade de Ímola no XXII Festival Internacional de Veneza (1961)
Prêmio Pasinetti no XXII Festival Internacional de Veneza (1961)
Troféu Sutherland no British Film Institute Awards 1961
Prêmio de Melhor Diretor no David di Donatello Awards 1962

Os Noivos
(I fidanzati | P&B | 81’ | Itália | 1963)
Companhia produtora: Titanus Sicilia/22 Dicembre
Roteiro: Ermanno Olmi
Produção: Alberto Soffientini e Attilio Torricelli
Fotografia: Lamberto Caimi
Direção de arte: Ettore Lombardi
Montagem: Carla Colombo
Música: Gianni Ferrio
Com Carlo Cabrini (Giovanni), Ana Canzi (Liliana)
Prêmio OCIC no XVI Festival de Cannes (1963)

E Venne un uomo
(Cor | 85’ | Itália, Inglaterra | 1965)
Companhias produtoras: Sol Produzioni, Majestic Film, Franco London Films (coprodução)

FILMOGRAFIA  
LONGAS-METRAGENS
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Roteiro: Ermanno Olmi e Vincenzo Labella
Produção executiva: Vincenzo Labella e Harry Saltzman
Produção: Gaspare Palumbo
Fotografia: Piero Portalupi 
Direção de arte: Ennio Michettoni
Montagem: Carla Colombo
Música: Franco Potenza
Com Rod Steiger (mediador/voz de Romolo Valli), Adolfo Celi (mons. Radini Tedeschi), Giorgio 
Fortunato (secretario do emissário Roncalli), Ottone Candiani (o padre pecador de Veneza), Rita 
Bertocchi (tio Saverio), Fabrizio, Alberto e Giovanni Rossi (Angelo Roncalli com 4, 7 e 10 anos), 
Alfonso Orlando (padre Don Francesco), Antonio Ruttigni (Don Pietro) 

Un Certo giorno
(Cor | 104’ | Itália | 1968)
Companhia produtora: Cinema S.p.A. e Italnoleggio Cinematografico 
Direção de produção: Alessandro Calosci
Roteiro: Ermanno Olmi
Fotografia: Lamberto Caimi
Direção de arte: Mario Giovannini
Montagem: Ermanno Olmi
Música: Gino Negri
Com Brunetto Del Vita (Bruno, o diretor), Lidia Fuortes (entrevistadora), Vitaliano Damioli 
(conselheiro), Giovanna Ceresa (account executive), Raffaele Modugno (o artista) Maria 
Crosignani (Elena, esposa do diretor), Renato Blandi (presidente), Ugo Adinolfi, Oliviero Andreasi, 
Eleonora Battistella, Mario Morelli, Doriana Trevisan

Os Recuperadores
(I recuperanti | Cor | 98’ | Itália | 1970) 
Companhias produtoras: Palumbo Produzioni e RAI – Radiotelevisione Italiana
Roteiro: Mario Rigoni Stern, Tullio Kezich, Ermanno Olmi
Produção: Alessandro Calosci e Tullio Kezich
Fotografia: Ermanno Olmi
Montagem: Ermanno Olmi
Música: Gianni Ferrio
Com Antonio Lunardi (velho Du), Andreino Carli (Gianni), Alessandra Micheletto (Elsa), Pietro Tolin, 
Marilena Rossi, Ivano Frigo, Oreste Costa, Mario Strazzabosco, Francesco Covolo, Mario Covolo

Durante l’estate
(Cor | 90’ | Itália | 1971)
Companhias produtoras: Palumbo Produzioni e RAI – Radiotelevisione Italiana 
Direção de produção: Gaspare Palumbo
Roteiro: Ermanno Olmi e Fortunato Pasqualino
Montagem: Ermanno Olmi
Música: Bruno Lauzi
Com Renato Parrachi (professor), Rosanna Calegari (garota), Mario Barillà, Mario Cazzaniga, 
Gabriele Fontanesi, Bruno Grossi, Carlo Pozzi, Mario Beretta, Augusta Cavalieri, Francesco 
Fatarella, Rossella Gardini, Giantullio Martin, Bianca Rumi, Daniele Strada, Ettore Vismara
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A Circunstância
(La circostanza | Cor | 92’ | Itália | 1974)
Companhias produtoras: RAI – Radiotelevisione Italiana e Italnoleggio Cinematografico
Roteiro: Ermanno Olmi
Produção: Domenico Di Parigi
Fotografia: Ermanno Olmi
Direção de arte: Ettore Lombardi
Montagem: Ermanno Olmi
Música: Lucio Battisti, Toni Cicco, Gabriele Lorenzi, Alberto Radius, Vincenzo Tempesta e 
“Noturno in fa maggiore” di Haydn
Com Ada Savelli (mãe), Gaetano Porro (pai), Rafaella Bianchi (Silvia, a filha), Mario Sireci (Beppe, 
filho mais velho), Barbara Pezzuto (esposa de Beppe), Massimo Tabak (Tom, segundo filho), 
Giorgio Roncaglia, Enrico Bertoni, Renato Franco, Antonio Maimone, Gino Viziano
Menção Especial no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (1974)

A Árvore dos tamancos
(L’albero degli zoccoli | 175’ | Itália | 1978)
Companhias produtoras: RAI – Radiotelevisione Italiana e Italnoleggio Cinematografico
Produção: Attilio Torricelli e Alessandro Calosci
Fotografia: Ermanno Olmi
Direção de arte: Enrico Tovaglieri
Montagem: Ermanno Olmi
Música: Johan S. Bach (no órgão: Fernando Germani), Wolfgang Amadeus Mozart
Com Luigi Ornaghi (Batisti), Francesca Moriggi (a mulher Batistina), Omar Brignoli (Minek), 
Antonio Ferrari (Tuni), Teresa Brescianini (viúva de Runk), Giuseppe Brignoli (Anselmo), Carlo 
Rota ( Peppino), Pasqualina Brolis (Teresina), Massimo Fratus (Pierino), Francesca Villa (Annetta), 
Maria Grazia Caroli (Bettina), Battista Trevaini (Finard), Giuseppina Sangaletti (a mulher de Finard), 
Lorenzo Pedroni (o patriarca Finard), Felice Cervi (Usti), Brunella Migliaggio (Olga), Giacomo 
Cavalleri (Brena), Lorenza Frigeni (a mulher de Brena)
Palma de Ouro e Prêmio Ecumênico no XXXI Festival de Cannes (1978)
Premio San Fedele (Milão, 1979)
Prêmio “César” de Melhor Filme Estrangeiro (1978)

Cammina Cammina
(Cor | 165’ | Itália | 1983)
Companhias produtoras: RAI – Radiotelevisione Italiana e Scenario S.r.l.
Roteiro: Ermanno Olmi
Produção: Ludovico Alessandrini
Fotografia: Ermanno Olmi em colaboração com Gianni Maddaleni
Direção de arte: Ermanno Olmi
Montagem: Ermanno Olmi
Música: Bruno Nicolai
Com Alberto Fumagalli (Mel, o sacerdote), Antonio Cucciaré (Rupo, ajudante do sacerdote), 
Massimo Nencioni (rei), Caterina Zizi (Maria), Claudio Camerini (José), Eligio Martellacci (Kaipaco, 
centurião do rei), Renzo Samminiatesi (o pastor), Marco Bertolini (Cushi), Lucia Peccianti (Nohad), 
Fernando Guarguaglini (Arupa), Anna Vanni (companheira de Arupa), Giulio Paradisi (Astioge), 
Rosanna Cuffaro (esposa de Astioge), Simone Migliorini (Eramo), Adelmo Mugnaini (Nionin), 
Licurgo Londoni (Ocum), Bruno Benini (Zanian) 



103

Longa vida à senhora
(Lunga vita alla signora! | Cor | 115’ | Itália | 1987)
Companhias produtoras: Raiuno, Cinemedia com a colaboração do Istituto Luce
Roteiro: Ermanno Olmi
Produtor executivo: Marcello Siena
Produção: Giampietro Bonamigo
Montagem: Ermanno Olmi
Fotografia: Ermanno Olmi em colaboração com Maurizio Zaccaro
Música: Tafelmusik di Georg Philip Telemann
Com Marco Esposito (Libenzio), Simona Brandalise (Corinna), Stefania Busarello (Anna), Simona 
Dalla Rosa (Mao), Lorenzo Paolini (Ciccio), Tarcisio Tosi (Pigi), Marisa Abbate (a senhora), Alberto 
Francescato (pai de Libenzio), Giovanna Vidotto (a mãe), Luca Dorizzi (jovem padre), Michele 
Authier, Graziella Menichelli (os palhaços)
Leão de Prata na XLIV Festival de Cinema de Veneza (1987)
Prêmio Fipresci na XLIV Festival de Cinema de Veneza (1987)

A Lenda do santo beberrão
(La legenda del santo bevitore | Cor | 134’ | Itália | 1988)
Companhias produtoras: Aura Film s.r.l., Cecchi Gori Group, Tiger Cinematografica em 
colaboração com a Raiuno
Roteiro: Ermanno Olmi com a colaboração de Tullio Kezich
Produção: Marcello Siena
Direção de produção: Arlette Danis
Fotografia: Dante Spinotti
Direção de arte: Gianni Quaranta
Montagem: Ermanno Olmi
Música: Igor Stravinski
Com Rutger Hauer (Andreas Kartak), Anthony Quayle (o senhor distinto), Sandrine Dumas 
(Gabby), Dominique Pinon (Wojtech), Sophie Ségalen (Karoline), Franco Aldighieri, Jean Maurice 
Chanet (Daniel Kaniak), Cécile Paoli (vendedora da loja de móveis), Joseph De Medina (o alfaiate), 
Claude Kalton (garçom do Paradoxe), Françoise Pinkwaser, Josephine Lecaille, Jacques Pasternak, 
Stanislas Sobolak
Leão de Ouro no XLV Festival de Cinema de Veneza (1988)
Prêmio OCIC no XLV Festival de Cinema de Veneza (1988)
Prêmio de Melhor Direção e Melhor Edição no David di Donatello Awards 1989

Lungo il filme
(Cor | Documentário | 75’ | Itália | 1991)
Companhia produtora: Ginemaundici-Raiuno
Roteiro: Ermanno Olmi
Produção: Giampietro Bonamico
Montagem: Ermanno Olmi
Fotografia: Ermanno Olmi
Música: dal “Messia” di Georg Friedrich Händel (a canção “Io, te e l’amore”, de Bertizzolo-Pelosi 
é cantada por Annalisa)
Vozes de Francesco Carnelutti, Anna Bonasso
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O Segredo do bosque velho
(Il segreto del bosco vecchio | Cor | Ficção | 134’ | Itália | 1993)
Companhias produtoras: Aura Film e Penta Film 
Produção: Giampietro Bonamico, Roberto Cicutto, Vincenzo De Leo, Mario e Vittorio Cecchi Gori
Roteiro: Ermanno Olmi (inspirado na obra de Dino Buzzati)
Fotografia: Dante Spinotti
Montagem: Paolo Cottignola, Fabio Olmi
Música: Franco Piersanti
Com Paolo Villagio (coronel Procolo), Giulio Brogi (Bernardi) Riccardo Zannantonio (Benvenuto), 
Lino Pais Marden (o feitor), Antonio Vecellio Mattia (Vettore), Luciano Zandonella (Giaco), 
Francesco Macchietto Rode (guarda florestal), Ernesto De Martin Modolado (Archivista), Geltrude 
Carli (irmã do pastor), Dario Nicolai (técnico de rádio), Silvano Cetta (professor), Valentino Da Rin 
d’Iseppo (Sallustio)

Genesi: La creazione e il diluvio
(Cor | 76’ | Ficção | 1994 | Itália)
Roteiro: Ermanno Olmi
Fotografia: Ermanno Olmi
Montagem: Paolo Cottignola, Fabio Olmi
Música: Maurizio Filardo, Ennio Morricone (sigle di testa e di coda)
Direção de produção: Francesco Fantacci, Thami Hajjaj
Produção executiva: Franco Bollati
Organização Geral: Giampiero Bonamico
Companhia produtora: Lux com a colaboração de Lube-Beta Film
Com Omero Antonutti (velho narrador, Noé) e o povo marroquino.

O Mestre das armas
(Il mestiere dele armi | Cor | 105’ | Ficção | 2001 | Itália, França, Alemanha)
Companhias produtoras: Cinema 11 Undici, RaiCinema, StudioCanal, Taurusproduktion
Roteiro: Ermanno Olmi
Produção: Alessandro Calosci
Fotografia: Fabio Olmi
Montagem: Paolo Cottignola
Música: Fabio Vacchi
Com Hristo Jivkov (Joanna de Medici), Sergio Grammatico (Federico Gonzaga, marquês de 
Mantova), Dimitar Ratchkov (Luc’Antonio Cuppano), Fabio Giubbani (Matteo Cusastro), Sasa 
Vulicevic (Pietro Aretino), Dessy Tenekedjieva (Maria Salviati de Medici), Sandra Ceccarelli (fidalga 
de Mantova), Giancarlo Belelli (Alfonso d’Este, duque de Ferrara), Paolo Magagna (Francesco 
Maria della Rovere, duque de Urbino), Nikolaus Moras (Zorzo Frudsberg), Claudio Tombini (rico 
mercador), Aldo Toscano (Loyso Gonzaga), Michele Zattara (palafraniere di Joanni), Vittorio 
Corcelli (frade dominicano), Franco Palmieri (Paolo Giovio), Paolo Roversi (Blaise de Montluc), 
Francesca Lonardelli (cortesã de Federico)
Prêmio de Melhor Filme e Melhor Direção no David di Donatello Awards 2002

Cantando dietro i paraventi
(Cor | 98’ | Ficção | 2003 | Itália, Inglaterra, França)
Companhias produtoras: Cinema 11 Undici, Rai Cinema, Lakeshore Entertainment, Pierre 
Grise Productions
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Roteiro: Ermanno Olmi (inspirado no conto “Viúva Ching, Pirata”, de Jorge Luís Borges)
Produção: Alessandro Calosci, Ferdinanda Cicutto, Daniele Passarini
Fotografia: Fábio Olmi
Direção de arte: Luigi Marchione e Pasquale Germmano
Montagem: Paolo Cattignola
Música: Han Yong
Com Bud Spencer (velho capitão), Jun Ichikowa (viúva Ching), Sally Ming Zeo Ni (a confidente), 
Camillo Grassi (Nostromo), Makoto Kobayashy (Ammiraglio Ching)

Tickets
(Cor | 109’ | Ficção | 2005 | Itália, Inglaterra)
Filme em três episódios dirigidos por Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach
Companhia produtora: Fandango, Medusa Film e Sixteen films 
Roteiro: Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Paul Laverty
Produção: Paul Trijbits
Música: George Fenton
Montagem: Giovanni Ziberna, Babak Karimi, Jonathan Morris
Direção de arte: Alessandro Vannucci
Fotografia: Fábio Olmi, Mahmoud Kalari, Chris Menges 
Com Carlo Delle Piane (professor), Valeria Bruni Tedeschi (secretária)

Centochiodi
(Cor | 92’ | Ficção | 2007 | Itália)
Companhia produtora: Cinemaundici, Rai Cinema
Roteiro: Ermanno Olmi
Produção: Roberto Ciccutto, Luigi Musini, Elisabetta Olmi
Fotografia: Fabio Olmi
Direção de arte: Giuseppe Pirrotta
Montagem: Paolo Cottignola
Música: Fabio Vacchi
Com Raz Degan (professor), Luna Bendandi (a padeira), Andrea Lanfredi (o carteiro), Amina Syed 
(a estudante), Luigi Galva (o pescador)
Prêmio da Crítica (Film Commission Torino Piemonte) no David di Donatello Awards 2007

Terra Mãe
(Terra madre | Cor | 79’ | Documentário | 2009 | Itália)
Companhia produtora: Slow Food, Cineteca di Bologna e ITC Movie em colaboração com Rai 
Cinema
Narrador: Omero Antonutti
Fotografia: Fabio Olmi
Direção de arte: Luca Bitterlin 
Montagem: Paolo Cottignola

Rupi del vino
(Cor | 54’ | Documentário | 2009 | Itália)
Produção: Ipotese Cinema, Elisabetta Olmi
Fotografia: Massimiliano Pantucci
Montagem: Federica Ravera
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Il villaggio di cartone
(Cor | 87’ | Ficção | 2011 | Itália)
Roteiro: Ermanno Olmi, Claudio Magris, Gianfranco Ravasi
Produção: Elisabetta Olmi, Luigi Musini
Fotografia: Fabio Olmi 
Direção de arte: Giuseppe Pirrotta 
Montagem: Paolo Cottignola
Música: Sofiya Gubajdulina
Michael Lonsdale (velho padre), Rutger Hauer (o sacristão), Massimo De Francovich (o médico), 
Alessandro Haber (Il graduato), Ibrahima Faye El Hadji (o socorrista), Irma Pino Viney (Magda)

PARA A TELEVISÃO
Settecento anni
(44’, 1963, Itália)
Realizado em ocasião do VII Centenário Antoniano.

Dopo secoli
(23’, 1964, Itália)
Montagem sobre a peregrinação do Papa Paulo VI na Terra Santa.

Racconti di giovani amori
(120’, 1967, Itália)
Roteiro: Ermanno Olmi
Fotografia: Idelmo Simonelli
Montagem: Carla Colombo
Direção de produção: Gaspare Palumbo
Companhia Produtora: Sol Produzioni
Série para TV em três episódios: La Cotta (49’, primeira exibição em 16/02/1967), La regina 
(primeira exibição em 13/04/1967), Il ragazzo di Gigliola (43’, primeira exibição em 22/03/1967).

La galleria: cuore e memorie di Milano
(43’, 1967, Itália)
Filme realizado em ocasião do centenário da galeria Vittorio Emanuele II em Milão.

Regista in vacanza
(8’, 1967, Itália)
Realizado para o programa “Quest’estate” (episódio dedicado ao registro em 8mm).

Ritorno al paese
(10’, 1967, Itália)
Realizado para o programa “Quest’estate”.

La Borsa
(50’, 1968, Itália)
Codireção: Vieri Poggiali
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Don Primo Mazzolari
(50’, 1969, Itália)
Codireção: Corrado Stajano

Chi legge in Italia
(80’, 1970, Itália)
Codireção: Corrado Stajano 

La Costituzione
(1971)

In nome del popolo italiano
(47’, 1971, Itália)
Corrado Stajano e Ermanno Olmi
Terceira parte do programa “Nascita della Repubblica”. 

Radici della libertà
(94’, 1972, Itália)
Codireção: Corrado Stajano

Nascita di uma formazione partigiana
(61’, 1973, Itália)
Codireção: Corrado Stajano 
Oitavo episódio da série “Tragico e glorioso ‘43”. 

Alcide De Gasperi
(1974, 209’, Itália) 

Apocalypsis cum figuris
(1979, Itália)
Registro do espetáculo teatral homônimo de Jerzy Grotowski.

Personaggi fortemente sospettabili
(10’, 1983, Itália) 
Para o programa “Tam Tam”, como apresentação do filme Cammina cammina.

Bisogno del perdono
(1983, Itália)
Conversa com o arcebispo de Milão, Carlo Maria Martini.

Milano ‘83
(65’, 1983, Itália)
Realizado para a série “Capitali culturali d’Europa”.

I solisti diretti da Claudio Scimone
(50’, 1985, Itália)
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Piccoli calabresi a Suna sul Lago Maggiore
(P&B |10’| Documentário | Itália |1954)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta 

Dialogo tra un venditore di almanacchi e un passeggero
(P&B | 10’ | Documentário | Itália | 1954)
Companhia produtora: RCT 
Produção: Alberto Soffientini
Fotografia: Adriano Bernacchi e Carlo Ponzi
Montagem: Giampiero Viola 
Música: Pier Emilio Bassi
Com Enzo Tarascio (passageiro), Paolo Pampurini (vendedor) 
Inspirado na opereta moral homônima de Giacomo Leopardi.

La pattuglia del Passo San Giacomo
(Cor | 14’| Documentário | Itália | 1954)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta 
Produção: Ugo Franchini 
Fotografia: Carlo Pozzi
Montagem: Carla Colombo
Música: Pier Emilio Bassi

Società Ovesticino – Dinamo
(30’ | Documentário | Itália | 1955)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Fotografia: Ermanno Olmi
Montagem: Carla Colombo

CURTAS-METRAGENS

Artigiani veneti
(82’, 1986, Itália)
Realização: Ipotese Cinema 

Gente di Montagna
(40’, 1987, Itália)
Codireção: Toni De Gregório e Maurizio Ricci

Lungo il filme
(78’, 1992, Itália)

Mille anni
(15’, 1995, Itália)
Il Denaro non existe
(90’, 1999, Itália)
Codireção: Alberto Rondalli 
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L’onda
(Cor | 8’| Documentário | Itália | 1955)
Fotografia: Giovanni Donato
Voz: Giorgio Albertazzi
Inspirado na poesia homônima de Gabriele D’Annunzio.

Buongiorno natura
(Cor | 9’ | Documentário | Itália | 1955)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Roteiro: Walter Locatelli, Ermanno Olmi
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Ermanno Olmi
Montagem: Carla Colombo
Música: Pier Emilio Bassi

Cantiere d’inverno
(Cor | 10’| Documentário | Itália | 1955)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Giovanni Donato
Montagem: Ermanno Olmi, Walter Locatelli
Música: Dino Fenili

La diga del ghiacciaio
(P&B | 10’| Documentário | Itália | 1955)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Carlo Pozzi
Montagem: Carla Colombo
Música: Pier Emilio Bassi

La mia valle
(Cor | 9’ | Documentário | Itália | 1955)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Ermanno Olmi
Montagem: F.N. Bianchi
Música: Pier Emilio Bassi

Il racconto della Stura
(Cor | 9’ | Documentário | Itália | 1955)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Carlo Pozzi
Montagem: F.N. Bianchi
Música: Pier Emilio Bassi
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Manon: finestra 2
(Cor | 13’| Documentário | Itália | 1956)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Texto: Pier Paolo Pasolini
Música: Pier Emilio Bassi

Michelino 1ª B
(Cor | 42’| Documentário | Itália | 1956)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Roteiro: Goffredo Parise, Ermanno Olmi
Produção: Ugo Franchini
Fotografia Carlo Bellero, Carlo Pozzi
Montagem: Lili Scarpa, Giampiero Viola
Música: Pier Emilio Bassi
Com Sandro Beretta (Michelino), Stefano Paroletti (Stefano), Giovanni Pandocchi (Giovannino) e 
alunos das escolas técnicas de Voghera e Pavia.
 
Costruzioni meccaniche Riva
(Cor | 17’ | Documentário | Itália | 1957)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Fotografia: Ermanno Olmi
Música: Pier Emilio Bassi

Il pensionato
(P&B | 10’ | Documentário | Itália | 1958)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Roteiro: Walter Locatelli e Ermanno Olmi
Produção: Ugo Franchini
Montagem: Giampiero Viola
Com Piero Faconti (Giuseppe Bonfanti), Mary Valente (sua esposa)

Venezia città moderna
(Cor | 14’ | Documentário | Itália | 1958)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Carlo Bellero
Música: Pier Emilio Bassi

Ter fili fino a Milano
(Cor | 17’ | Documentário | Itália | 1957)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Carlo Bellero
Montagem: Giampiero Viola
Música: Pier Emilio Bassi



111

Il grigio
(Cor | 14’ | Itália | 1958)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Texto: Pier Paolo Pasolini
Fotografia: Carlo Bellero

Giochi in colonia
(27’ | Documentário | Itália | 1958)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Fotografia: Ermanno Olmi
Música: Pier Emilio Bassi

Il grande paese d’acciaio
(Cor | 11’ | Documentário | Itália | 1960)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Direção de produção: Ugo Franchini
Fotografia: Lamberto Caimi
Montagem: Giampiero Viola
Música: Pier Emilio Bassi

Le gran barrage
(Cor | 16’ | Documentário | Itália | 1961)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Fotografia: Lamberto Caimi
Música: Pier Emilio Bassi

Un metro lungo cinque
(Cor | 24’ | Documentário | Itália | 1961)
Companhia produtora: Sezione Cinema Edisonvolta
Texto: Tullio Kezich
Produção: Ugo Franchini
Fotografia: Lamberto Caimi
Montagem: Giampiero Viola 
Música: Pier Emilio Bassi
Vozes: Romolo Valli, Alfredo Danti
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