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A MÁSCARA 
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1. NO ESTÚDIO DO IMPÉRIO 

 

 
 

Na Alameda Dom Afonso Henriques, onde hoje se encontra um templo da Igreja Universal do Reino de 

Deus, existiu durante décadas um dos mais imponentes cinemas de Lisboa, o Império.  

Projetado em 1947, inicialmente pelo arquiteto Cassiano Branco, que se viu obrigado a afastar-se da obra 

por questões de saúde, esta passou ainda pelo traço de outros arquitetos, como António Varela, Raul 

Chorão Ramalho e Frederico George.  

Com 1676 lugares, dispostos por uma ampla plateia, e dois balcões, a obra é uma lídima representante 

de um certo modernismo português que se pode identificar com uma estética do Estado Novo. Inaugurado 

a 24 de maio de 1952, com o filme “O Preço da Juventude” (La Beauté du Diable), de René Clair, com 

Gérard Philipe e Michel Simon, era propriedade do engenheiro José Coelho Gil, que detinha ainda os 

laboratórios da também produtora Ulysseia Filmes, situados numa transversal da avenida da Igreja.  

O edifício do cinema englobava ainda um café-restaurante, com portas para a Av. Almirante Reis, o Café 

Império, inaugurado em 1955, e, posteriormente, viu ser-lhe acrescentada uma “sala-estúdio”, em 1964, 

o “Estúdio”. Esta nova sala abriu a 30 de outubro, com o filme de Jacques Demy, “Os Chapéus de Chuva 

de Cherburgo”, com Catherine Deneuve.  



Com exceção do café, que se mantém aberto e com idênticas funções, o resto mudou de ramo nos anos 

90, comprado pela Igreja Universal do Reino de Deus em 1992. O edifício está classificado como imóvel 

de interesse público. 

Durante muito anos, o Império e o Estúdio foram salas de um evidente “interesse público”, sobretudo 

para todos os que gostavam de cinema de certa qualidade. Obviamente que uma sala com mais de mil e 

seiscentos lugares tinha de ter em conta os espetáculos de grande público, como “Os Dez Mandamentos” 

ou “Os Encontros Imediatos do Terceiro Grau”, que ali se estrearam, mas era vulgar, mesmo na sala do 

Império assistir-se a filmes de Bergman ou Visconti, para só citar dois exemplos. 

 

  
 

Registe-se que o Império não era somente uma sala de cinema. Por lá passaram concertos e teatro (a 

companhia do Teatro Moderno de Lisboa, uma notável criação de um grupo de atores, Carmen Dolores, 

Paulo Renato, Fernando Gusmão, Armando Cortez, Canto e Castro, Armando Caldas, entre outros, ali 

funcionou durante algum tempo com resultados brilhantes). Ali havia sessões clássicas de cinema, 

organizadas pelo Jorge Pelayo (1922-2003) e ali funcionou, durante alguns anos, o ciclo da Casa da 

Imprensa (eu e o Vasco Granja ainda nos responsabilizámos por alguns deles, como foi o caso de 

“América, Anos 70”, depois de os mesmos terem transitado do São Luiz e Alvalade para a sala da 

Alameda). Também devo recordar que a minha “Manhã Submersa” passou pelo Estúdio numa reposição, 

alguns anos depois da sua estreia.  

Falemos então de Ingmar Bergman. Deve mesmo dizer-se que foi no Império que os espectadores 

portugueses tomaram pela primeira vez conhecimento com o autor, através da estreia de “Sorrisos de 

uma Noite de Verão”, filme de 1955, estreado em Portugal apenas a 17 de fevereiro de 1960. Mas, a partir 

daí, imagine-se tendo em conta a realidade presente, foi nessa sala de 1676 lugares que se lançaram no 

mercado português obras como “O Sétimo Selo”, “Morangos Silvestres”, “O Rosto” ou “A Fonte da Virgem”. 

E não se pode dizer que a gerência tenha perdido dinheiro com tão temerária opção. Nessa altura havia 

interesse para filmes com estes por parte de uma grande percentagem de espectadores portugueses. 

Mais tarde, com a inauguração da sala Estúdio, muitos Bergman passaram para lá, caso por exemplo de 

“A Máscara”. Na noite da sua estreia, a 28 de dezembro de 1973, lembro-me de ter assistido a um (agora) 

divertido episódio. Em 73 estávamos ainda no “tempo da outra senhora”, ou se preferirem na “longa noite 

fascista”, onde a censura se exercia sob os mais diversos aspetos. Um filme podia ser cortado na íntegra 

ou retalhado à vontade do freguês. Cortavam-se imagens ou frases. Tanto não era permitido ver-se um 

mais ousado mamilo como ouvir-se um sonoro fuck (sim, calculava-se que o português médio percebia 

algum inglês ou francês). Mas no caso do sueco, os censores achavam que os portugueses não percebiam 

patavina. Assim, quando Bibi Andersson conta a Liv Ullman uma longa história sobre as suas experiências 

sexuais, os censores não viram grande problema em deixar passar a cândida imagem dos rostos de uma 

a falar e da outra a ouvir. Mas sem legendas a traduzir o que uma dizia e a outra ouvia. Na prática assim 

seria, mas o monólogo de Bibi Andersson durava algum tempo e os espectadores portugueses podiam ser 

tansos, mas não tanto. Ao fim de meio minuto com a sueca a falar e a plateia a não perceber nada, foi o 

tumulto no cinema. O que deu muito mau aspeto e chegou certamente ao conhecimento dos censores 

que, nas sessões seguintes, resolveram cortar quase todo o monólogo.  

Enfim, muitas recordações de tantas e tantas idas ao Império e ao Estúdio. Quase sempre gratas 

recordações (ainda que amputadas em muitos casos). Mas uma noite fui à estreia de “Uma Noite em Casa 

de Maud”, de Eric Rohmer, com uma candidata a namorada. Entramos no Estúdio já corria o genérico 

inicial e aos sentarmo-nos a minha acompanhante olha para o ecrã e proclama alto. “Oh, é a preto e 

branco!”. Eu passei uma vergonha e ela não passou de candidata.  

 



 

 

2. A MÁSCARA 

 
 

Uma das características que mais claramente ressalta em “Persona” é a denúncia fílmica do próprio filme, 

levada a cabo por diversas vezes. Primeiramente, no pré-genérico: vêem-se as extremidades do arco 

voltaico emergir da escuridão e delas sair a luz, esse filamento nervoso que cruza o ecrã. Caminhando 

pela máquina de projetar, descobre-se o obturador em movimento e, já do exterior, captamos o feixe 

luminoso que, saindo da objetiva, inunda a sala. A película desenrola-se nas tradicionais vinte e quatro 

imagens por segundo e o espetáculo principia. A partir daqui sabe-se que é de cinema que se trata, isto 

é, de uma realidade forjada. 

Interrompendo a luz, flashs rápidos de planos de outros filmes: rápida silhueta de um pénis, desenhos 

animados, comédias, filmes de terror, até se descobrir a figura de um adolescente que tenta acariciar um 

rosto de mulher, imprecisamente desenhado para lá de um vidro. Esse rosto sugere-nos a presença de 

Liv Ullmann, atriz que em “Persona” irá representar o papel de Elisabeth Vogler, atriz. 

O aparecimento dessa criança oferece desde logo motivo para várias interrogações. Tratando-se do 

mesmo actor (Jorgen Undstrom) que aparece em “Jogos da Noite”, de Mai Zetterling, realizado na mesma 

época de “Persona”, essa figura poderá, de alguma forma, assumir o papel de referência direta ao filme 

de Mai Zetterling, obra que aliás provocaria enorme controvérsia, não só na Suécia, como em todo o 

mundo onde foi exibida. No filme de Zetterling, Jorgên Undstrom desempenha o papel de uma criança 

apaixonada e obcecada pela imagem da mãe, de quem somente se consegue libertar destruindo 

recordações e memórias. Igual fascínio transparece na obra de Bergman, fascínio que irá definir o 

equívoco de relações, nunca clarificadas ao longo do filme. Uma criança que poderá ser o próprio Ingmar 

Bergman, jovem, atormentado pelo puritanismo da educação patriarcal, pela sedução da mãe, pelo desejo 

da “mulher”. Apaixonado já pela “laterna mágica”, pelo cinema.  

O lado de denúncia "pelicular" do espetáculo a que estamos a assistir irá repetir-se quando, a meio do 

filme, este parece partir-se e queimar-se, definindo a fragilidade da matéria que suporta aquela obra, 

para concluir-se de forma idêntica (inversa: da objetividade para o arco voltaico) àquela por que tinha 

começado.  

Em 1966, antes de muitos outros o terem proclamado como verdade clara por si descoberta, Bergman 

tomava consciência do lado "artificial” ("construído") do espetáculo cinematográfico. E alertava o 

espectador para este facto numa arrancada brilhante de talento e invenção.  

Se “Persona” parece iniciar-se sob o signo de “Édipo”, a verdade é que a sua ficção principia numa 

representação de “Electra”. Como se sabe o complexo de Electra funciona como o equivalente ao complexo 

de Édipo, mas ao contrário: o amor da filha pelo pai. Escolha que não terá significado meramente 

ocasional, dado que o próprio título do filme – “Persona” - nos faz recuar até às máscaras gregas das 

representações teatrais. 

É quando interpreta “Electra” que Elisabeth Vogler emudece. A meio da representação cala-se de súbito. 

Conduzida a uma clínica médica, observada e estudada, descobre-se que não apresenta qualquer sintoma 

de doença conhecida. A sua recusa em falar fica a dever-se somente a uma imposição interior, fruto de 



uma vontade, que nega a comunicação. Esse é o primeiro prenúncio de uma rutura com o mundo que 

rodeia Elisabeth Vogler. A atriz não deixa de reagir a estímulos que lhe chegam do exterior (ri ao ouvir 

um folhetim radiofónico; ouve interessada as confissões da sua enfermeira privativa; escreve cartas 

relatando o seu quotidiano; apavora-se com as imagens do Vietname que a televisão leva até ela, ou com 

budistas incendiando-se, oscila perante a memória da guerra que uma fotografia lhe recorda; estende as 

mãos à companheira; sorri, mas predominantemente, permanece na expectativa...). Desiste, porém, de 

interferir na realidade. 

Entre si e o mundo, coloca uma barreira de espessa hostilidade. Este isolamento doentio é já prenúncio 

de morte. Será, sobretudo, agonia para os que dele se aproximam. Caso de Alma, a enfermeira, que parte 

com Elisabeth para uma casa à beira-mar. Antes da partida, porém, Alma tem consciência do perigo que 

a ameaça. Ao falar com a médica confessa-se demasiado frágil para competir com a força de vontade da 

doente. Será, pois, um frente a frente deglutinador, com caçador e presa, vítima e carrasco. O mutismo 

de Elisabeth Vogler e a sua condição de privilegiada numa ordem social estabelecida permite-lhe 

assegurar-se da presa e dela se alimentar. O que levou, muito justificadamente, a falar-se de 

"vampirismo" (expresso, aliás, de forma declarada em duas cenas: Elisabeth Vogler aproximando-se do 

leito de Alma, num plano de luminosidade etérea; um outro, em que a atriz suga o sangue num braço da 

enfermeira) ou, num outro plano, de um caso de profunda - alienação, com personalidades que se 

sobrepõem e se apagam uma frente à outra. Alienação que principia a esboçar-se numa altura em que, 

para Alma, a personalidade de ambas se confunde e a leva a dizer: "se não te vais deitar adormeço aqui", 

frase que logo emenda: "se não me vou deitar adormeço aqui". Mas a transposição, esse entrelaçar de 

corpos que se completam em violência (porque de transfusão violenta se trata) prossegue irreversível 

(quando o marido de Elizabeth a procura, é Alma quem por ela responde, assumindo integralmente a 

personalidade da companheira). A violência, por vezes consentida (quando assume características lúdicas, 

mesmo eróticas), por vezes recusada (quando Alma reconhece a concessão diária que a vida em comum 

com Elisabeth lhe impõe), acaba por conduzir ao anulamento completo de uma personalidade, de uma 

pessoa. Por isso assume tão decisivo significado o "nada" repetido por Alma e Elisabeth quase ao terminar 

esta obra dolorosamente austera e rigorosa. Regressados, portanto, ao espírito da tragédia grega evocada 

de início. A tragédia despojada do acessório, reduzida a um jogo cruel de afrontamentos que relembram 

o ritual de um estranho sacrifício. Um filme onde, mais uma vez, sentimentos e paixões explodem sob a 

forma de silêncio e gestos calados, como raros realizadores o conseguiram materializar até hoje em 

imagens. Aí um dos segredos desse sueco rigoroso e solidamente intimista que dos homens dá o retrato 

angustiante da sua desoladora solidão, num mundo despovoado de Deus mas onde a esperança é ainda 

uma secreta certeza de gestos e olhares apenas humanos. 

Lauro António, in Diário de Lisboa. 

 

 

A Máscara  

Título original: Persona (original title) 

Realização: Ingmar Bergman (Suécia, 1966); Argumento: Ingmar Bergman; 
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Departamento de arte: Karl-Arne Bergman; Som: Evald Andersson, Lennart 

Engholm, Olle Jacobsson, Per-Olof Pettersson; Companhias de produção: 

American International Pictures (AIP), Aurora, Svensk Filmindustri (SF); 

Intérpretes: Bibi Andersson (Alma), Liv Ullmann (Elisabet Vogler), 

Margaretha Krook (Médica), Gunnar Björnstrand (Mr. Vogler), Jörgen 

Lindström, etc. Duração: 85 minutos; Distribuição em Portugal: Filmes 

Castello Lopes; Classificação etária: M/ 16 anos; Data de estreia em Portugal: 

28 de dezembro de 1973.  
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A MÁSCARA DO DEMÓNIO 
Título original: La maschera del demónio 

Realização: Mario Bava (Itália, 1960) | Duração: 87 minutos | M/16 
*com legendas em espanhol 


