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ENTREVISTA 
JULIETTE BINOCHE

“HÁ SEMPRE MANEIRA 

DE NOS EXPRESSARMOS, 

MESMO QUE SEJA DIFÍCIL”
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Adaptado do 
romance ho-
mónimo de 
Yan Geling, 

o filme “Uma Cidade Chamada 
Macau” gira em torno da história 
de Mei Xiaoou, uma operadora 
de junket do continente a residir 
em Macau, e os seus relaciona-
mentos com os três homens mais 
importantes da sua vida. O filme 
capta as cenas cinematográficas 
da cidade e aborda a vulnerabi-
lidade do ser humano diante das 
tentações e a mentalidade de jo-
gador que em todos existe. An-
tes da exibição de “Uma Cidade 
Chamada Macau”, a 9 de Dezem-
bro, Li regressou à cidade onde a 
história se desenrola e recuperou 
a jornada criativa do filme numa 
entrevista que se realizou no Cen-
tro Cultural de Macau.

Li Shaohong

“MUITAS HISTÓRIAS 
QUE NUNCA 
ACONTECERIAM 
NO CONTINENTE 
ESTÃO A ACONTECER 
EM MACAU”

Texto: Stacey Qiao

Como realizadora de “Uma Ci-
dade Chamada Macau”, disse 
uma vez que escolher o tema 
é como “fazer uma aposta”. 
Agora, um ano após a estreia 
do filme, como comenta o re-
sultado da aposta?

Na verdade, foi mesmo como fazer 
uma aposta. Foi o primeiro filme 
relacionado com o jogo a ser exi-
bido nos cinemas da China conti-
nental, de modo que o assunto re-
presentou um desafio real. Houve 
também o período em que o filme 
decorre - um período de dramá-
ticas mudanças económicas no 
continente, reflectidas fielmente 
pela experiência de uma mulher, 
Mei Xiaoou, a nossa protagonista. 
Foi um grande desafio para nós ao 
nível criativo e expressivo. Como 
resultado, o processo de censura 
foi particularmente aborrecido - 
levou um ano inteiro. Perdemos 
os prazos de inscrição em todos os 
festivais de cinema no ano passa-
do. Além disso, o horário para as 
exibições que recebemos foi rela-
tivamente indesejável. Mas para 
mim, o mais importante é que fi-
nalmente chegou ao público. O 
filme obteve melhores respostas 
e elogios do mercado do que eu 
esperava, com uma classificação 
bastante alta. Foi particularmen-
te popular entre as gerações mais 
jovens. Mais tarde, quando foi 
disponibilizado na plataforma de 
streaming “iQIYI.com”, o número 

Representante do Movimento de Quinta Geração 
e forte voz feminina na cena de realizadores 
da China, Li Shaohong chega ao 4º Festival 
Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega 
de Prémios de Macau (IFFAM) com o seu último 
filme, “Uma Cidade Chamada Macau”, 
uma revelação da complexidade e crueldade 
da cidade por detrás de todo o glamour 
que lhe é mais visível.
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de visualizações também foi alto.
Felizmente, chegamos ao IFFAM, 
um ano após a estreia, que foi o 
melhor resultado que podíamos 
pedir. Penso que poderia ser um 
trabalho representativo, especial-
mente quando comemoramos o 
20º aniversário da transferência 
de soberania de Macau.

O que acha que prolongou o 
processo de censura? Sentiu-
-se pressionada a mudar algu-
ma parte da história para obter 
a aprovação?

Principalmente por causa do tema. 
A censura foi difícil porque os fil-
mes com jogos de azar eram basi-
camente inéditos no continente. A 
nossa intenção era revelar o lado 
sombrio do jogo, o que é uma coi-
sa boa, mas, ao mesmo tempo, não 
estávamos autorizados a ter mui-
tas cenas de jogo, o que nos co-
locou num dilema real. As autori-
dades foram muito rigorosas com 
as cenas que mostravam  casinos 
e detalhes de jogo, e pediram-nos 
para rever e rever. Eles não que-
riam que o filme contivesse nada 
que pudesse promover o jogo ou 
que ensinasse as pessoas a jogar. 
Por exemplo, originalmente tínha-
mos uma cena em que Mei Xiaoou 
levava Shi Qilan, uma das perso-
nagens masculinas, para dentro 
do casino e lhe apresentava vários 
jogos – a cena foi apagada. Cenas 
como essa não eram permitidas de 
todo.

O jogo está no centro da his-
tória. Por que considera impor-
tante falar sobre o jogo? Pre-
tendia alertar o público para os 
seus perigos?

Sim, isso fazia parte da nossa in-
tenção. E eu sinto que o amor é 
muito parecido com o jogo. A pro-
tagonista do filme trata o seu tra-
balho e a sua vida amorosa com a 
mentalidade de um jogador.

Até que ponto é que Yan Ge-
ling, autora do romance origi-
nal, participou no filme? Além 
de ter escrito o guião, existe 
algum outro relacionamento 
entre você e ela?

Muitos dos romances de Yan Ge-
ling foram adaptados para filmes, 
incluindo “Coming Home”, de 
Zhang Yimou, “Youth”, de Feng 
Xiaogang, e alguns dramas televi-
sivos. Mas as suas histórias con-
temporâneas eram relativamente 
raras - excepto esta. Yan e eu com-
partilhamos experiências familia-
res e experiências de vida muito 
semelhantes, e sempre quisemos 
colaborar. Quando ela me contou 
essa história, fiquei imediatamen-
te intrigada. Eu senti que estava à 
espera há tanto tempo de uma boa 
história relevante para a vida con-

temporânea, com uma perspecti-
va feminina. Mantivemos contacto 
durante a escrita do romance, e 
mais tarde ela escreveu o primei-
ro rascunho para o guião do filme. 
Uma qualidade rara nas obras de 
Yan é a perspectiva feminina, que 
examina grandes mudanças no 
tempo muito emocionalmente. No 
contexto das principais mudan-
ças económicas no continente, as 
mudanças das pessoas, em parti-
cular dos homens, evocam ondas 
de emoções na protagonista, Mei 
Xiaoou. Eu acho que essa pers-
pectiva é muito única. Pedi a Yan 
que retivesse a subjectividade, o 
lado emocional do romance, tanto 
quanto possível no guião. Em se-
guida, pedimos a Chan Man Keu-
ng, vencedor do Hong Kong Film 
Award para o melhor guião, com 
“Summer Snow” de Ann Hui, para 
enriquecer o guião no que toca 
ao seu “sabor local”, já que Hong 
Kong é vizinha de Macau e têm 
culturas muito semelhantes. Fi-
nalmente, convidamos Lu Wei, um 
guinista do continente conhecido 
pela sua excelente compreensão 
da profundidade e peso da histó-
ria, como se pode ver em seus tra-
balhos anteriores, como “Farewell 
My Concubine”, de Chen Kaige, e 
“The Story of Qiu Ju”, de Zhang 
Yimou. Ele escreveu o terceiro 
rascunho, que contribuiu para o 
sentido da história no filme. En-
tão, temos três guionistas no total.

O início do filme enquadra-se 
um momento interessante da 
história de Macau (1999), nes-
se momento de amanhecer ou 
de crepúsculo. Como cineasta, 
que oportunidade lhe oferece 
este tipo de período histórico 
interessante?

Após a transferência, a indústria 
de sustentação de Macau sofreu 
profundas mudanças. Sabemos 
que a maior fonte de clientes de 
casinos em Macau é o continen-
te. Os ‘mainlanders’ inundam a 
cidade para entreter, para jogar. 
Eles são funcionários do Gover-
no, empresários, artistas ... de 
todos os estratos da sociedade. 
Consequentemente, muitas histó-
rias que nunca aconteceriam no 
continente estão a acontecer em 
Macau, com todas essas pessoas 
de diferentes origens. Além disso, 
Macau tem os laços mais estrei-
tos com o continente. Não é como 
Hong Kong, que é um porto inter-
nacional e centro de comércio. 
Macau tem uma forma económica 
completamente diferente. Todas 
estas personagens impossíveis de 
alguma forma se reúnem em Ma-
cau e as histórias acontecem aqui, 
o que resume vividamente as mu-
danças dos tempos.
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mas há muitas maneiras de ser li-
vre”. “Há sempre maneira de nos 
expressarmos, mesmo que seja di-
fícil”, afirmou, acrescentando sentir 
“compaixão” por quem não se pode 
expressar na China.

Juliette Binoche confessou não 
conhecer “suficientemente” o cine-
ma chinês, destacando Wong Kar-
-wai, realizador de Hong Kong. “O 
Wong Kar-wai é muito conhecido, 
claro, mas não me sinto preenchida 
com os filmes dele, tenho de admi-
tir”.

Em Macau, Juliette Binoche 
aproveitou para promover o filme 
“The Truth”, que também foi exibido 
no IFFAM. Realizado pelo japonês 
Hirokazu Kore-Eda, o filme lança-
do em Agosto no Festival de Veneza 
conta a história de uma estrela do 
cinema francês e a sua relação com 
a filha. Juliette Binoche falou sobre 
o cineasta japonês que filmou pela 
primeira vez em França: “Correr o 
risco de ir filmar para outro país é 
também uma maneira de nos reno-
varmos. Ele foi para um mundo que 
está a descobrir”.

“O que percebi é que ele estava 
sempre a tentar encontrar a manei-
ra ideal de nos expressarmos. Ele 
confiou em nós. Ele sente a língua, 
mas não compreende francês”, refe-
riu a actriz, que contou que, durante 
a rodagem, Hirokazu Kore-Eda lhe 
pediu que levasse objectos de sua 
casa para o cenário. “Ele chamou-
-me ao cenário e perguntou-me o 
que achava e pediu-me que trouxes-
se objectos de casa, então eu levei 
um tapete e cortinas e malas de 
coisas para tornar aquela na minha 
casa”, recordou.

POLANSKI? “SEGUE EM FRENTE”

Há um mês, o realizador Roman 
Polanski foi novamente acusado de 
violação por parte de uma fotógrafa 
francesa. Este caso – a sexta acusa-
ção nos últimos anos – terá alegada-
mente ocorrido na Suíça em 1975 e 
já prescreveu. “Ele sabe que o que 
fez foi mau, certo? E foi julgado por 
isso, certo? Parece que a rapariga 
decidiu deixar o caso e virar a pági-
na”, comentou Juliette Binoche.

“A vida é movimento, os seres 
humanos são movimento. Algumas 
pessoas ficam presas, mas essa é 
a escolha delas. Eu, pessoalmente, 
prefiro a transformação”, disse, res-
salvando: “Não é a minha história, é 
a história dele e a história da rapari-
ga”. “O que eu quero dizer é: ‘segue 
em frente’”, referiu.

Na conferência de imprensa, 
onde as perguntas de mais de 20 
jornalistas se concentraram em 20 
minutos, Juliette Binoche apontou 
para o futuro e adiantou que acabou 
de filmar “Le Qual Ouistreham”, do 
autor francês Emmanuel Carrère. 
Além disso, adiantou ainda que fil-
mou, este Verão, a comédia “The 
Good Spouse”. Já sobre o IFFAM e 
sobre a sua passagem em Macau, 
Juliette Binoche não se alongou e 
confessou não conhecer o festival: 
“Não faço ideia, eu só vim cá para 
dar entrevistas”.

“EU QUERO SER LIVRE 
E VOU SER LIVRE, 
MAS HÁ MUITAS 
MANEIRAS 
DE SER LIVRE”

Texto: André Vinagre 
Fotografia: Eduardo Martins

Juliette Binoche 
foi a escolhida pela 
organização do IFFAM 
para assumir o papel 
de embaixadora-estrela 
da 4.ª edição do festival. 
Ontem, em conferência 
de imprensa, a actriz 
francesa falou sobre 
possíveis colaborações 
com cineastas chineses 
e, por isso, falou
 também sobre censura. 
“Há sempre maneira 
de nos expressarmos”, 
disse. Binoche assumiu 
que desconhecia o 
Festival de Cinema de 
Macau e que veio só 
“para dar entrevistas”.

Na segunda-fei-
ra, Juliette Bi-
noche deixou 
no ar a possibi-

lidade de vir a trabalhar, no futuro, 
com o realizador chinês Diao Yinan. 
Numa sessão do Festival Internacio-
nal de Cinema e Cerimónia de Entre-
ga de Prémios de Macau (IFFAM), a 
actriz francesa disse mesmo “Vamos 
a isso”. Ontem, numa conferência 
de imprensa que juntou imprensa 
internacional e local, a “embaixado-
ra-estrela” desta edição do festival 
falou sobre a censura que poderia 
vir a enfrentar na China: “Eu que-
ro ser livre e vou ser livre, mas há 
muitas maneiras de ser livre”. Na 
conferência, Juliette Binoche falou 
sobre o recente  “The Truth” e sobre 
as novas acusações de violação de 
que Roman Polanski foi alvo. Sobre 
o festival de Macau, disse apenas 
que veio “para dar entrevistas”.

Na conferência de imprensa, a 
actriz de “Three Colors: Blue”, “O 
Paciente Inglês” e “Chocolate” disse 
que, durante o tempo em que este-
ve em Macau, se reuniu com três 
realizadores chineses “muito inte-
ressantes”. “Fiquei muito entusias-
mada com a ideia de fazermos um 
filme juntos, pode acontecer. Mas 
não no futuro próximo, não tenho 
tempo”, referiu. Questionada sobre 
a possibilidade de ser confrontada 
com censura na China, respondeu: 
“Eu quero ser livre e vou ser livre, 


