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Yasujiro OZU _ Uma Família em Tóquio 

“Apesar de serem completamente japoneses, estes filmes são também, ao mesmo tempo, 
universais. Neles, fui capaz de reconhecer todas as famílias, em todos os países do mundo, assim 
como os meus pais, o meu irmão e eu próprio. Para mim, nunca antes e nunca depois esteve o 
cinema tão perto da sua essência e do seu objectivo: que é apresentar uma imagem do homem 
no nosso século, uma imagem válida e verdadeira, na qual o homem não se reconheça a si 
próprio mas a partir da qual, acima de tudo, ele possa aprender sobre si mesmo. A obra de Ozu 
não precisa do meu louvor e tal tesouro sagrado do cinema só pode residir no reino da 
imaginação. E assim, a minha viagem a Tóquio não foi de nenhum modo uma peregrinação. Eu 
tinha curiosidade em saber se conseguia captar algo desse tempo, ver se ainda existia algo dessa 
obra. Talvez imagens, ou mesmo pessoas… ou talvez tivessem acontecido tantas mudanças em 
Tóquio nas duas décadas desde a morte de Ozu, que talvez não restasse nada para encontrar.” 
Wim Wenders (a propósito de Tokyo-Ga”, 1985) 

 

 

Viagem a Tóquio de Yasujiro Ozu 

Um velho casal resolve ir a Tóquio visitar os filhos. É o pretexto que serve a Ozu para voltar 
magistralmente aos seus temas: o confronto entre o “velho” e o “novo” Japão, as relações 
familiares, o envelhecimento, a decepção e a resignação. No melhor estilo de Ozu, a duração dos 
planos acompanha os ditos e os não ditos (uns e outros sublimes) das personagens. 

Título original: Tokyo Monogatari (Japão, 1953, 136 min.) 
Realização: Yasujiro Ozu 
Interpretação: Chieko Higashiyama, Chishu Ryu,  
Setsuko Hara 
Argumento: Kôgo Noda e Yasujiro Ozu 
Produção: Takeshi Yamamoto 
Musica: Kojun Saitō 
Fotografia: Atsuta Yuharu 
Montagem: Yoshiyasu Hamamura 
Classificação: M/12 

 

 

Tokyo-Ga de Wim Wenders 
 

Um belo filme de viagem, que se transforma num filme sobre o cinema. Neste documentário, 
Wenders, que também faz a narração em off, vai a Tóquio e começa por observar diversos 
aspectos dos hábitos quotidianos dos seus habitantes. Depois, aborda o cinema, através de um 
dos seus grandes mestres, que ele descobriu tardiamente e por quem tem enorme admiração: 
Yasujiro Ozu. Wenders interroga o cinema de Ozu, reflete sobre aquilo que o caracteriza e 
conversa com dois dos seus mais fiéis colaboradores: o diretor de fotografia Yuharo Atsuta e o 
ator Chishu Ryu, que a partir de certo ponto trabalhou em todos os filmes do mestre japonês. 
Cinemateca Portuguesa 
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Título Original: Tokyo Ga (1985, 92 min) 
Realização e Argumento: Wim Wenders 
Produção: Chris Sievernich 
Com: Wim Wenders (narrador), Chishu Ryu,  
Yuharu Atsuta, Werner Herzog 
Musica: Dick Tracy, Laurent Petitgand 
Produção: Chris Sievernich, Wim Wenders 
Fotografia: Ed Lachman 
Classificação: M/12 

 

O Gosto do Saké de Yasujiro Ozu 

Um viúvo vê-se na obrigação de escolher o melhor marido possível para uma das suas filhas, 
mesmo que essa escolha o aproxime cada vez mais da solidão. 
Último filme de Yasujiro Ozu que, doente, sabia que moreria em breve. Daí esta reflexão 
nostálgica sobre "o Inverno da vida" seja também a sua despedida ao "gosto do saké" bebido 
quase como num cerimonial contendo a memória do passado e dos "bons tempos". O mais 
perfeito filme de Ozu, aquele onde a depuração do seu estilo atinge níveis supremos. 

 

Título original: Sanma No Aji (Japão, 1962, 112 min.) 
Realização: Yasujiro Ozu 
Interpretação: Chishu Ryu, Shima Iwashita, Keiji Sada 
Argumento: Kôgo Noda e Yasujiro Ozu 
Musica: Kojun Saito 
Fotografia: Yûharu Atsuta 
Montagem: Yoshiyasu Hamamura 
Classificação: M/12 

 

 

Brisas de Verão 

Luis Miguel Oliveira, Público de 5 de Setembro de 2013 

Há tantas razões para defender "Viagem a Tóquio" como o melhor filme de sempre como para 
dizer o mesmo de "O Gosto do Saké": duas obras-primas de Ozu finalmente com estreia 
comercial em Portugal. 

Tecnicamente trata-se mesmo de uma estreia, porque são dois filmes que nunca tinham chegado 
ao circuito comercial português. E que filmes são, dois dos mais belos alguma vez feitos em 
qualquer parte do mundo, e para muitos as duas máximas expressões do sereníssimo génio de 
Yasujiro Ozu, reputação que no caso de Viagem a Tóquio pode ser facilmente aferida pela 
circunstância de, na mais recente (de 2012) sondagem da Sight & Sound para apurar os 
“melhores filmes de sempre”, ter ficado classificado em terceiro lugar na “lista dos críticos” e em 
primeiro lugar na “lista dos realizadores”. Na verdade, há tantas razões para defender Viagem a 
Tóquio como o maior filme de sempre como para dizer o mesmo de O Gosto do Saké (que foi o 
derradeiro Ozu), ou ainda de uma boa dezena de títulos, pelo menos, da filmografia do mestre 
japonês. Ozu foi um dos maiores entre os maiores, e se dizer isto se arrisca a ser mera pregação 



Cineclube de Joane                                                                                                                                                                             3 de 3 

 

aos convertidos é aos outros, a todos aqueles (e com sorte serão em número razoável) que 
aproveitarão esta ocasião para verem o seu primeiro Ozu, que nos dirigimos.  

Realizados com nove anos de intervalo - Viagem a Tóquio é de 1953 e O Gosto do Saké de 1962 
-, há tanta coisa a uni-los como a separá-los. Viagem a Tóquio, realizado apenas oito anos após o 
final da Segunda Guerra Mundial, com fotografia a preto e branco, mostra-nos um Japão em 
reconstrução, “material” (quase todos os planos de “pontuação” sinalizam uma Tóquio em obras) 
mas também “social”, onde os filhos já não são nem sentem como os pais são e sentem. Em O 
Gosto do Saké, filmado nas maravilhosas cores do Agfacolor tal como interpretadas pelo genial 
operador Yuharu Atsuta (um dos vários “colaboradores permanentes” de Ozu, que também 
fotografou a Viagem), tudo indica que o “milagre” da recuperação económica já se completou, e 
Tóquio tem definitivamente a cara lavada, iluminada, à noite, por dezenas de néons brilhantes e 
coloridos. Esta transformação foi, a partir do pós-guerra, um tema dominante dos filmes de Ozu, 
mas nunca de uma maneira declarada, nunca de uma maneira trazida ostensivamente para o 
primeiro plano, antes como uma cortina perante a qual se recortam as histórias e as personagens. 
O que é uma das coisas que fazem a força de Ozu, e em particular do seu “período colorido”, os 
seis filmes finais de que O Gosto do Saké é o “clímax”, todos eles variações quase minimais sobre 
os mesmos temas e elementos, a tal ponto que tendem a confundir-se na memória de quem os 
viu, como se fossem um só longo filme. Nesse aspecto, Viagem a Tóquio talvez seja um filme 
mais facilmente distinguível, porque independentemente da perfeição (em Ozu, como no céu, tudo 
é perfeito...), em primeiro lugar dramatúrgica, que o cineasta alcançou, é um filme que isola, com 
a simplicidade de um risco firme feito a carvão (é a metáfora cromática ideal), uma situação 
essencial: a “falha geracional” entre aqueles (os pais) que viveram a juventude antes da guerra e 
aqueles (os filhos) que são os jovens adultos do pós-guerra. É mais isto do que a oposição 
campo/cidade, embora também ela seja reveladora - os pais vêm do campo, os filhos vivem na 
cidade, é o ambiente urbano consagrado como força motriz da modernidade e da ruptura com a 
tradição. E, depois, os pais sentem-se fora de água, desconfortáveis, e os filhos também com os 
pais em casa, não têm tempo, nem sobretudo ritmo para eles, e todo o filme se desenvolve sobre 
este desentendimento fundamental, sempre tratado com uma doçura inacreditável, um amor 
enorme por tudo e por toda a gente, que não impedem que se chegue (cheguem, as 
personagens) às conclusões mais cruéis, e que as verbalizem umas à outras, sem que isso 
alguma vez pareça exercício de crueldade, antes a descoberta de “verdades universais” que é 
forçoso aceitar, para mais quando (isto é o Japão) verificadas dentro dum omnipresente sentido 
da “forma” e do “formalismo” sociais. No fim, numa sequência de planos estarrecedora, é com o 
velho Chishu Ryu que a câmara de Ozu fica. 

E o velho Chishu Ryu, actor-chave de Ozu, volta em O Gosto de Saké. Um velho diferente, 
urbano, apreciador da bebida (bebe-se mais num só filme de Ozu do que em todo o Cassavetes), 
viúvo há mais tempo, com filhos em idade “casadoura”. E de maneira diferente da da Viagem, mas 
semelhante à de praticamente todos os filmes desses anos finais de Ozu (que, nascido em 1903, 
tinha mais ou menos a idade dos seus protagonistas), tudo decorre entre pais e filhos, entre as 
reuniões masculinas, cheias de cerveja e saké, onde se cantam canções e se evocam os velhos 
tempos, e as preocupações dos e com os filhos, que querem casar e não conseguem, ou não 
querem casar e também não conseguem. Mas o ponto de vista é, definitivamente, o dos mais 
velhos, e O Gosto do Saké, no que tem de mais bonito, é essa aprendizagem da “velhice” no que 
tem de mais amargo e simultaneamente mais doce - o “gosto do saké”, de certa maneira não 
apenas simbólica. O plano final - o derradeiro plano de Ozu - é outra vez uma coisa fabulosa, 
ficamos sem saber se abandonar a sala em lágrimas ou sair para a rua com um sorriso nos lábios. 
Em todo o caso, uma óptima sensação. 


