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AS EXTRAORDINÁRIAS AVENTURAS DE MR. WEST NO PAÍS DOS BOLCHEVIQUES  

Título original: “Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane bolshevikov” 
Realização: Lev Kuleshov (URSS, 1924); 
 

CINEMA EM BENALMÁDENA  
Durante alguns anos, a partir de finais dos anos 60, existiu em 
Benalmádena uma importante “Semana Internacional de Cine de Autor”. 
Creio que se iniciou em 1969 e eu frequentei duas das suas primeiras 
edições, julgo que 1971 e 1975. Devo ter por aí ainda os catálogos, mas 
impossíveis de localizar agora nesta minha casa de loucos, onde os 
milhares de livros vão tolhendo mesmo os movimentos dos habitantes.  
A internet tem muitas vantagens e foi aí que recordei que a primeira 
Semana decorreu entre 3 e 9 de novembro de 1969 e teve como centro o 
salão de congressos do hotel Alay. O certame encerrou, infelizmente, em 
1989. A ideia inicial era criar uma forma de promoção turística da região 
e assim se iniciou, mas rapidamente se lhe acrescentou um cunho cultural 
e artístico acentuado, que fez desta Semana um polo de interesse 
cinematográfico de toda a Espanha e mesmo do exterior. Nos dois 
primeiros anos, a direção da Semana esteve entregue a Mamerto López 
Tapia, mas, a partir de 1972, teve como principal responsável, com 
coragem ao enfrentar a censura franquista e com um olhar criativo e 
moderno quanto a obras selecionadas, um realizador, crítico e ensaísta de 
grande visão, Julio Diamante. 

Este festival lançou muitas novidades em terras europeias, sobretudo ao nível dos autores que até aí eram quase 
ignorados, como Nagisa Oshima, Stephen Dwoskin, Theo Angelopoulos, Rainer W. Fassbinder, Shoei Imamura ou 
Leonid Trauberg e Grigori Kozintsev. Conhecem-se hoje em dia quase todos, mas estes dois últimos cineastas 
continuam a ser muito pouco falados e, no entanto, são os principais responsáveis pela criação de um movimento 
cinematográfico logo no início da formação da URSS. Estou a falar do FEKS, a Escola do Ator Excêntrico, que tem uma 
história muito interessante.  
Foi, portanto, em Benalmádena que eu vi uma magnífica retrospetiva dessa Escola do Ator Excêntrico (Leningrado, c. 
1920-1922). Foi ali que vi três ou quatro filmes que foram, para mim, uma autêntica revelação: “A Nova Babilónia”, “As 
Extraordinárias Aventuras de Mr. West no País dos Bolcheviques” ou “O Capote”. 
Serguei Krijistky, Serguei Youtkevich e Leonid Trauberg foram os fundadores da FEKS, que se baseava nas ideias de 
Kulechov e de Meyerhold na forma como dirigir os atores. Curiosamente, estes intelectuais e artistas que publicaram, 
em 1922, um “Manifesto de Excentricismo” (juntamente com outros signatários, como Gregory Mijailovitch Kozintsev 
e do próprio Serguei Eisenstein), eram adeptos do cinema norte-americano que procuraram recuperar, desde o 
burlesco aos serials, como da pantomina ou da comedia del arte à italiana. Obviamente que o expressionismo alemão, 
o surrealismo francês e o futurismo italiano de Marinetti também estavam subjacentes à criação do FEKS (por muito 
que os responsáveis o tenham negado), que procurava seguramente uma rutura com a chamada arte burguesa do 
Ocidente e proclamava uma arte moderna e revolucionária. Kosintsev e Trauberg, os dois fundadores e principais 
cineastas desta “Fábrica”, tentaram criar uma arte vanguardista, muito próxima de movimentos poéticos e do 
construtivismo soviético, mas foram posteriormente calados pelo dirigismo cultural bolchevique, que lhes preferiu 
uma arte profundamente convencional, que proclamava o aparecimento de um “homem novo”. Era o chamado 
“realismo socialista”, que pouca memória deixa atrás de si. Mas fez tudo para esquecer e enterrar no passado um 
movimento tão original, arrojado e realmente revolucionário, como o FEKS.  
Recorde-se ainda que Kulechov, que esteve muito ligado ao movimento, foi um importante experimentalista ao nível 
da montagem cinematográfica e da direção da arte de representar, sendo dele o célebre “efeito Kulechov”, que chegou 
até nós através do testemunho de Pudovkine. Kulechov terá selecionado de um filme de Bauer um grande plano 



(neutro) do ator Ivan Mosjoukine, um dos grandes intérpretes do teatro e cinema soviético desses anos. Depois 
resolveu intercalar esse plano com imagens distintas, um prato de sopa fumegante, uma jovem morta num caixão e o 
um bebé a brincar. Projetado prante uma plateia que desconhecia de todo o motivo da experiência, foi unânime a ideia 
de que Ivan Mosjoukine demonstrava mais uma vez o seu enorme talento, ao exprimir com tal intensidade e de forma 
tão contida o apetite, a tristeza e a ternura. Obviamente que sendo o plano do ator o mesmo, a mutação de 
sentimentos só existiu na observação do espetador, manipulado pelo efeito da montagem. Resultado prático do efeito: 
dois planos justapostos um a seguir ao outro deixam de ser duas imagens isoladas para resultarem numa terceira.  

AS EXTRAORDINÁRIAS AVENTURAS DE MR. WEST NO 
PAÍS DOS BOLCHEVIQUES (1924)  
A ideia de “As Extraordinárias Aventuras de Mr. West no 
País dos Bolcheviques” era ser uma paródia aos filmes 
americanos, do burlesco, estilo “pastelão na cara”, até 
ao “serial” (filme de aventuras em episódios), jogando 
com uma fórmula de propaganda política que desde 
sempre se serviu do cinema para impor conceitos e 
comportamentos aos espetadores. Na URSS, na 
Alemanha hitleriana, na Itália mussoliniana, no 
Portugal salazarento ou na democrática América, para 
só dar uns exemplos. A propaganda existiu desde 
sempre e Lenine foi um político que desde muito cedo 
percebeu a importância do cinema como veículo de 
propaganda do comunismo, na sua terra e em terras 

alheias. As “As Extraordinárias Aventuras de Mr. West no País dos Bolcheviques” parecem, aliás, destinarem-se mais 
ao estrangeiro do que aos nativos da União Soviética. Já veremos porquê. 
Acontece que o dirigismo cultural e cinematográfico que se instalou na URSS após os anos de euforia revolucionária 
que se seguiram a 1917 deu-se mal com vanguardas e conceitos modernos em arte. Para os orientadores do gosto do 
público, o que se preferiu foram obras edificantes sobre o risonho futuro do “homem novo”, nascido e fortalecido sob 
“o sol dourado do comunismo”. O grande filão inspirador foi a história gloriosa da Rússia. Serguey Eisenstein foi um 
dos autores escolhidos para melhor representar esta tendência, com filmes como “Alexandre Newski” ou “Ivan, o 
Terrível”, relativos a tempos mais antigos, ou “O Couraçado Potemkin”, recordando dias mais contemporâneos. A 
qualidade do cinema de Eisenstein é evidente e um marco na história do cinema, mas o cinema que se lhe seguiu 
historicamente deteriorou esta imagem. Tudo o que se desviasse desse estilo de propaganda sentimentaloide e 
desinteressante foi afastado e afastadas foram as experiências realmente revolucionárias da Fábrica do Ator Excêntrico, 
a FEKS, de que “As Extraordinárias Aventuras de Mr. West no País dos Bolcheviques” são um excelente exemplo.  
Mr. West é um americano, como se calcula. É um homem poderoso, presidente da ACM, que viaja sempre com dezenas 
de malas na bagagem e resolve visitar a União Soviética, julgamos que em negócios. Mas a propaganda anticomunista, 
expressa nas revistas que lê e nos conselhos que recebe dos amigos, alerta-o para os terríveis perigos que poderá 
correr numa terra de “loucos e selvagens”. Por isso, na bagagem, leva igualmente Jeddy, um cowboy, como guarda-
costas. 
Quando chega a Moscovo, Mr. West é assaltado por um grupo de vigaristas que toma por bolcheviques. O cowboy 
perde-se do patrão, que é assaltado e sequestrado por um 
grupo de autênticos “freaks” e que certamente serão 
contrarrevolucionários em ação. Senão veja-se o elenco: 
um antigo nobre, Shban (Vsevolod Pudovkin), uma ex-
condessa ninfomaníaca (Aleksandra Khokhlova), um 
“dandy” caído em desgraça (Leonid Obolensky) e um 
zarolho (Sergey Komarov). Este grupo primeiro rapta Mr. 
West, para depois lhe extorquirem o dinheiro lentamente, 
e finalmente dão a ideia de que o vão salvar. No final, 
aparece a verdadeira polícia bolchevique, que liberta Mr. 
West e lhe vai mostrar os “verdadeiros comunistas”, 
homens de trabalho e de felicidade. Mostram-lhe a 
universidade, o Bolshoi, uma parada militar junto do 
Kremlin e Mr. West escreve para a América a dizer que 
depois de conhecer os bolcheviques não quer outra coisa. 
Pede à mulher para colocar um retrato de Lenine lá em casa. Fim.  
Tudo isto de desenvolve com grande liberdade criativa, utilizando com vigor a caricatura, num estilo de burlesco norte-



americano que é facilmente reconhecido. Aliás, o ator que interpreta a personagem de Mr. John S. West (Porfiri 
Podobed) terá seguramente estudado a representação de atores como Buster Keaton ou Harold Lloyd. O que nos leva 
igualmente a uma questão curiosa: se Mr. West vem para a URSS cheio de preconceitos, os responsáveis pelo filme 
não os têm menos em relação aos americanos: Mr. West é um milionário ingénuo, com um bolso de onde nunca param 
de sair notas de dólar. Viaja com dezenas de malas. Contrata como guarda-costas um cowboy vestido a rigor, mas algo 
ineficaz apesar do espalhafato. Tudo imagens típicas de um imaginário norte-americano. E mesmo os bandidos da 
história sugerem essa visão de um mundo capitalista em decadência, de desesperados contrarrevolucionários, desde 
o dandy ao conde e à ex-condessa devassa (curiosamente interpretada por Aleksandra Khokhlova, mulher do realizador 
Lev Kuleshov, que foi sua aluna no VGIK, Instituto Estatal de Cinema, ao lado de outros nomes grandes do futuro cinema 
soviético, como Serguey Eisenstein, Vsevolod Pudovkin, Boris Barnet, Mikhail Romm, Mikhail Kalatozov ou Serguey 
Komarov). Um filme de uma ingenuidade desarmante, de uma criatividade deslumbrante, de uma propaganda muito 
ultrapassada, mas muito representativa de uma época. Uma pérola que nos esconderam durante muito tempo.  
 

 

AS EXTRAORDINÁRIAS AVENTURAS DE MR. WEST  
NO PAÍS DOS BOLCHEVIQUES  
 
Título original: “Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane 
bolshevikov” 
Realização: Lev Kuleshov (URSS, 1924);  
Argumento: Nikolay Aseev, Vsevolod Pudovkin; Música: Robert Israel (2011), 
Benedict Mason (1984) e Frank Strobel; Fotografia (p/b): Aleksandr Levitsky; 
Montagem: Aleksandr Levitsky; Direcção artística: Vsevolod Pudovkin; 
Assistentes de realização: Leo Mur; Companhias de produção: Goskino;  
 
Intérpretes: Porfiri Podobed (Mr. John S. West), Boris Barnet (Jeddy - o cowboy), 
Aleksandra Khokhlova (Condessa von Saks), Vsevolod Pudovkin (Shban), Sergey 
Komarov (o homem de um olho só), Leonid Obolensky (o Dandy), Vera Lopatina 
(Ellie, a rapariga americana), G. Kharlampiev (Senka Svishch), Pyotr Galadzhev, 
S. Sletov, Viktor Latyshevskiy, Andrei Gorchilin, Vladimir Fogel, etc. Duração: 94 
minutos; Distribuição em Portugal: inexistente; Distribuição DVD: (França). 
Classificação etária: M/ 12 anos. Inédito em Portugal; cópia em russo, muda, 
com banda sonora musical e legendas em francês. 
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Nome do Filme: O FEITICEIRO DE OZ 

Título original: “The Wizard of Oz” Realização: Victor Fleming (EUA, 1939) 

Duração: 112 minutos | M/06 anos 


