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MASTERCLASS: FILMES QUE EU AMO - (entrada livre) 
 
UM AMERICANO EM PARIS  

Título original: An American in Paris  

Realização: Vincente Minnelli (EUA, 1951) 

 
1. O MUSICAL NO CINEMA 

Com início em outubro de 1997 e com 
longa duração (quase até fins de 1998), 
mantive na Antena 2, um programa a que 

chamei “O Musical no Cinema”. Era uma 
rubrica semanal, onde a cada sete dias 
selecionava um filme musical que eu 

achava uma data importante dentro deste 
género que eu tanto admiro, e apresentava 
algumas das faixas mais emblemáticas, 

entrecortadas com pequenos textos a 
enquadrar a banda sonora dessa obra. Foi 
um programa que me deu muito prazer 

fazer, numa altura em que era diretor da 
Antena 2 João Pereira Bastos, outro 
entusiasta do musical, e eu tinha como 

colaboradora direta a assistente de 
produção Cristina Lourenço. 
Foram vários os musicais revisitados, entre 

os quais !My Fair Lady”, de George Cukor, 
com o qual se iniciou a programação, continuando depois com "Cabaret" e "All That Jazz", ambos 
de Bob Fosse; "Gigi", “Não Há como a Nossa Casa” (Meet Me in St. Louis), “Um Americano em 

Paris”, “Um Estranho no Paraíso” (Kismet), Quando Danço Contigo” (Easter Parade), Melinda (On a 
Clear Day You Can See Forever) ou “As Mil Apoteoses de Ziegfeld”, todos de um mestre do género, 
Vincent Minnelli; “Serenata à Chuva” e  "Um Dia em Nova Iorque", os dois da dupla Gene Kelly e 

Stanley Donen, “Hello, Dolly”, só de Gene Kelly, “7 Noivas para 7 Irmãos” só de Stanley Donen; “O 
Feiticeiro de Oz”, de Victor Fleming (e King Vidor); “Ao Sul do Pacífico”, “Camelot” e “Os Maridos de 
Elisabeth”, todos de Joshua Logan; “O Barco das Ilusões” (Show Boat), de George Sidney; "Carmen 

Jones", de Otto Preminger; “Carousel”, de Henry King; “West Side Story”, de Robert Wise e Jerome 
Robbins; “High Society”, de Charles Walters; “Pal Joey”, de George Sydney; “Can-Can”, de Walter 
Lang; “Destino de Mulher” (Lady Sings The Blues), de Sidney J. Furie ou “Nashville”, de Robert 

Altman. Quase tudo obras-primas do género e outros tantos momentos de enorme deleite musical 
e cinematográfico, interpretados por atores, cantores e bailarinos do melhor que passou pelos ecrãs 
mundiais.  

Quase tudo americanos, dirão. Pois é verdade, o musical é um género que cresceu e se multiplicou 
em língua inglesa, dividindo salas de teatro e de cinema por Inglaterra e os Estados Unidos.   

Para hoje escolhemos “Um Americano em Paris” e optámos por transcrever (quase) na íntegra o 
texto escrito para apresentação do filme nesse programa. Era o 13º da lista e foi para o ar a 27 
Março de 1998. Então como hoje já era bem visível a minha paixão pelo musical. Vejamos como o 

apresentava, infelizmente sem incluir os “números” musicais.  

 



 

2. UM AMERICANO EM PARIS 
 
No programa de hoje continuamos com a obra 

Vincent Minnelli, recordando desta feita a 
banda sonora de uma das obras-primas 
indiscutíveis do musical norte-americano: 

“Um Americano em Paris”, um filme de 1951. 
Tenho na minha frente um CD duplo com 
cerca de duas horas de música de Johnny 

Green e canções com a assinatura de George 
e Ira Gershwin. Como calculam, já o ouvi 
várias vezes e volto a ouvi-lo para dele 

selecionar os temas musicais que hoje irão 
preencher este programa que infelizmente só 
comporta 60 minutos. Por isso já sabem: o 

que quer que seja que faça, sinto-me culpado, 
perpetrando um (quase) assassinato. A 
sangue frio. Amputar faixas musicais de uma 

obra que é toda ela admirável. Estar completamente calado, e deixar simplesmente a música de 
Gershwin escoar-se também não adianta. Ficariam sempre de fora muitas faixas, todas elas 
admiráveis. 

“An American in Paris” é um dos mais belos musicais de todos os tempos, com a assinatura de um 
mestre na realização, protagonizado e coreografado por outro. Desta colaboração de Vincente 
Minnelli com Gene Kelly, baseada em canções admiráveis de George e Ira Gershwin, com argumento 

de Alan Jay Lerner (que coleção de notáveis!), saiu aquele que poderá ser considerado um modelo 
da comédia musical dos anos 50. 
O musical enquanto “género” cinematográfico foi durante muitos anos tido por menor e olhado de 

soslaio pela intelectualidade bem-pensante que não suportava a aparente ligeireza das suas obras. 
Curiosamente, com “Um Americano em Paris”, a homenagem à cidade-luz parece ter tocado alguns 
deles, que viam no filme de Minnelli uma influência de escolas pictóricas (o impressionismo, por 

exemplo, no bailado final) que lhe garantia alguma idoneidade estética e artística. Mas a visão 
pitoresca de Paris, reconstruído em estúdio, terá, mesmo assim, afastado outros.  
Esse reconhecimento artístico e cultural esteve bem patente na cerimónia de entrega de Oscars de 

1952. No Pantages Theatre, a 20 de Março desse ano, e com concorrentes como “A Place in the 
Sun”, “A Streetcar Named Desire”, “Quo Vadis” ou “Decision Before Dawn”, “An American in Paris” 
conquistaria seis Oscars, entre eles o destinado ao melhor filme do ano. Das restantes sete 

nomeações, o filme de Vincente Minnelli apenas não arrecadaria duas, uma para a realização, outra 
para a montagem. Mas seriam suas as estatuetas para melhor argumento de 1951, atribuído a Alan 

Jay Lerner, para a melhor direcção artística e cenários, da responsabilidade de Cedric Gibbons, 
Preston Ames, Edwin B. Willis  e Keogh Gleason, para a melhor fotografia a cores, que seria entregue 
a  Alfred Gilks e John Alton, este último pelas cenas de bailado, para o melhor guarda-roupa, 

desenhado por Orry-Kelly, Walter Plunkett e Irene Sharaff e ainda para a melhor partitura, da 
responsabilidade de Johnny Green e Saul Chaplin. Gene Kelly conquistaria também um Oscar 
especial, sublinhando a versatilidade da “sua contribuição como ator, cantor, realizador e bailarino 

e, em especial, pela sua brilhante contribuição para a arte da coreografia no cinema.”  
De todas as formas, estamos realmente na presença de uma obra-prima de magia, de ritmo, de 
som e de cor, contando as aventuras sentimentais de um pintor americano, seduzido por uma 

mecenas milionária e apaixonado por uma jovem bailarina, prometida ao seu melhor amigo. É uma 
história de amor que vive sobretudo da extraordinária banda sonora que procura reconstituir a 
tonalidade, a cor, a luz, a musicalidade da “cidade luz”. Uma partitura “impressionista” que se baseia 

em obras musicais de George Gershwin, falecido há já algum tempo, mas presente como poucos 
neste memorável trabalho. 
Mas não só da música vive esta obra. O sentido plástico e expressivo da cor, a beleza quase 

sufocante de alguns números de bailado (que dizer do bailado de Gene Kelly e Leslie Caron numa 

 



das margens do Sena, senão que se trata de um momento de antologia?), a inspiração do guarda-
roupa, por vezes de arrojado traçado, tudo isso faz de “Um Americano em Paris” um título 

imprescindível. 
Só algumas das cenas iniciais de “An American in Paris” foram rodadas efetivamente em Paris. Tudo 
o resto foi filmado nos estúdios da MGM, em Hollywood, mas com uma rigorosa meticulosidade de 

autenticidade. Essa realidade recriada acabou mesmo assim por não agradar completamente a 
Vincente Minnelli, que, anos depois, voltaria a Paris para aí filmar in loco o seu não menos fabuloso 
“Gigi”.  

Gene Kelly, Oscar Levant, Nina Foch, Leslie Caron e Georges Guetary são os principais intérpretes 
deste “Um Americano em Paris”. A partitura deixa antever um tipo de dança muito diferente da 
praticada, por exemplo, por Fred Astaire. Gene Kelly e Fred Astaire foram durante muito anos os 

maiores bailarinos dos musicais norte-americanos, mas foram-no de forma muito diversa. À 
elegância sofisticada de Fred Astaire correspondia uma energia controlada e disciplinada de Gene 
Kelly, que para lá deste aspeto ainda revela toda a sua genialidade como coreógrafo. De resto, neste 

filme, uma única sequência bailada, com cerca de 17 minutos de duração, demostra bem a 
genialidade da obra. Vamos então ficar com “An American Ballet”. 
E pronto, a seguir vinham as despedidas e o usual até para a semana. Tal como agora: Bom filme 

e até para semana. Com “filmes que eu amo”. 
  

UM AMERICANO EM PARIS  

Título original: An American in Paris  
Realização: Vincente Minnelli (EUA, 1951); Argumento: Alan Jay Lerner; 

Produção: Arthur Freed, Roger Edens; Música: George Gershwin, Ira 
Gershwin, Johnny Green, Conrad Salinger, Saul Chaplin, Conrad Salinger; 
Fotografia (cor): Alfred Gilks; Montagem: Adrienne Fazan; Direcção 

artística: E. Preston Ames, Cedric Gibbons; Decoração: Edwin B. Willis; 
Guarda-roupa: Orry-Kelly, Walter Plunkett; Coreografia: Gene Kelly; 
Maquilhagem: Sydney Guilaroff, John Truwe, William Tuttle, Robert J. 

Schiffer; Direcção de Produção: J.J. Cohn, Jay Marchant, Walter Strohm; 
Assistentes de realização: Hugh Boswell, Alfred Raboch, Edward Woehler; 
Departamento de arte: F. Keogh Gleason, Gene Grant, Henry Greutert, 

Frank Wesselhoff; Som: Douglas Shearer, Van Allen James, Standish J. 
Lambert; Efeitos especiais: Warren Newcombe, Irving G. Ries; Companhias 

de produção: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM); Intérpretes: Gene Kelly (Jerry Mulligan), Leslie Caron 

(Lise Bouvier), Oscar Levant, dobrado por Mack McLean nas canções (Adam Cook), Georges Guétary 
(Henri Baurel), Nina Foch (Milo Roberts), Robert Ames, Joan Anderson, Marie Antoinette Andrews, 
Larry Arnold, Martha Bamattre, Madge Blake. Ralph Blum. Eugene Borden, Florence Brundage, 

Benny Carter, Ann Codee, Louise Colombet, Paul Cristo, Susan Cummings,  Art Dupuis, John 
Eldredge, Patricia Hall, Paul King, Jeanne Lafayette, Louise  Laureau, Janet Lavis, Dudley Field 
Malone, Paul Maxey, Hayden Rorke, Mabel Smaney, Mary Young, etc. Duração: 114 minutos; 

Distribuição em Portugal: Warner; Classificação etária: M/ 6 anos; Data de estreia em Portugal: 3 
de Outubro de 1952. 
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OS AMIGOS DE ALEX  

Título original: The Big Chill 
Realização: Lawrence Kasdan (EUA, 1983)| Duração: 105 minutos |  M/16 


