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Douglas Sirk  – Imitação da Vida 
 

(entrada livre)  
  
 
 
 
Sublime Expiação de Douglas Sirk  

Magnificent Obsession (1953, 105 min) "Sublime Expiação" é uma adaptação  
do "best-seller" de Lloyd Douglas, depois da primeira realizada por John M. Stahl 
em 1935, que fez de Rock Hudson uma estrela do cinema. O filme foi um  
enorme sucesso do célebre Douglas Sirk. Trata-se de um melodrama que conta  
uma história de amor entre uma cega (Jane Wyman) e Bob Merrick (Rock  
Hudson), um "playboy" milionário. Merrick foi, indirectamente, o responsável  
pela morte do marido de Helen Phillips e pela sua cegueira. Quando toma  
consciência de que o falecido Wayne Phillips, um médico conhecido pelas suas  
boas acções, morreu por sua causa e de que está apaixonado pela sua viúva,  
Merrick tenta emendar a sua vida e volta a estudar medicina. Jane Wyman foi  
nomeada para o Óscar de melhor actriz em 1955. 
 
 
 
O Que o Céu Permite de Douglas Sirk  

All That Heaven Allows (1955, 90 min) O enorme êxito de bilheteira de  
"Magnificent Obsession" suscitou este filme com o mesmo par de actores e o  
mesmo grau de artificialismo. Desta vez, Jane Wyman é uma viúva ainda jovem,  
numa pequena cidade da Nova Inglaterra, e Rock Hudson é um jardineiro, cerca  
de quinze anos mais jovem. No jardim dela floresce uma "árvore do amor"... Os  
habitantes da cidade e os filhos da mulher opõem-se com vigor à ideia do  
casamento entre ela e o jardineiro. Mas o amor acaba por triunfar, com o  
happy end a adquirir contornos irónicos. [Cinemateca Portuguesa] 
 

 

 
Tempo para Amar e Tempo para Morrer de Douglas Sirk  

A Time to Love and a Time to Die (1958, 130 min) Baseado num romance de  
Erich Maria Remarque, que tem no filme um breve papel, esta é a obra que  
assinala o regresso provisório de Sirk à Alemanha, numa tentativa de  
compreender, do interior, as consequências da guerra sobre os indivíduos.  
Na fase final da guerra, um soldado alemão vem em licença da frente do Leste,  
encontra a casa dos seus pais destruída e não sabe do paradeiro deles. Tem  
então um breve e impossível idílio com uma amiga de infância. Fassbinder  
escreveu a propósito deste filme: "No livro de Remarque, sem a guerra, o amor  
seria eterno. No filme de Sirk, sem a guerra não haveria amor nenhum."  
[Cinemateca Portuguesa] 
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Douglas Sirk Sublime Obsessão 
Mário Jorge Torres, Público de 28 de Dezembro de 2007 
 
O lugar comum, tantas vezes perpetuado, de que o cinema de Douglas Sirk se inscreve directamente na produção 
dos estúdios hollywoodianos, nomeadamente no esforço da Universal dos anos 50 para recuperar o melodrama 
lacrimejante, fazendo-o ascender a género de grande sucesso comercial, a partir de materiais de baixa categoria 
destinados a um público feminino pouco exigente, radica na ignorância da evolução da carreira do realizador e da 
sua formação no teatro, em Bremen e em Leipzig, passando por encenações marcantes do grande repertório 
clássico e moderno. 
(…) Tempo de Hollywood Depois de uma fuga, sempre muito confusamente contada, para Roma, com paragens 
profissionais na Suíça e na Holanda, o cineasta aporta a Hollywood, primeiro contratado pela Warner, depois pela 
Columbia, acabando por fazer a sua estreia americana numa produção independente, distribuída pela MGM, "Hitler"s 
Madman" (1943), injustamente obscurecido por "Os Carrascos Também Morrem" de Fritz Lang, sobre o mesmo 
tema, a morte de Heydrich: o modo como Sirk abordava a propaganda anti-nazi era mais moderno e privilegiava a 
encenação à eficácia imediata. 
(…) Tempo de obras-primas "Sublime Expiação " (1954) provoca no cineasta, que embirra com o tom místico do 
romance de origem, grandes perplexidades: não vê como pode extrair do romance da ceguinha com o "playboy" 
regenerado mais do que uma fotonovela sentimentalóide, eivada de metafísica de pacotilha. Depois de visionar a 
versão de John M. Stahl parece começar a perceber que a sublimidade do material lhe advém do lado básico e 
contrastado do amor louco (e cego) que se vai construindo contra tudo e todos. Depois, é só deixar caminho livre às 
cores puras, aos filtros que esborratam as sombras de azuis ultramarinos e roxos. Hudson e Wyman fazem o par 
perfeito na improbabilidade. Tudo é "mise-en-scène", cada parede, cada porta estão à distância exacta do olho da 
câmara. 
"O Que o Céu Permite " (1955) aplica a mesma regra a um argumento em que pode vislumbrar-se uma atitude crítica 
consciente em relação à América (é esta a teoria de Scorsese, no seu documentário sobre o cinema americano "A 
Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies"), mas Sirk nunca foi cineasta de redutores 
maniqueísmos. Há sempre uma duplicidade no modo como se aceita o sentimento pela expressão do sentimento e 
se investe de um olhar cortante sobre o tecido social. Os filhos castradores (os de Jane Wyman, em "O Que o Céu 
Permite" ou os de Fred MacMurray em "A Vida não Pára", de 1956, talvez a grande obra ainda a recuperar para o 
cânone), quase carnívoros, dos seus filmes encarnam essa intervenção subterrânea sobre a política das emoções. 
Mesmo "O Meu Maior Pecado " (1957), apesar da caução cultural, que lhe vem do romance de Faulkner, "Pylon", 
mais não faz do que constituir dupla com a mais "telenovelesca" das suas obras maiores, "Escrito no Vento" (1956), 
antepassado sublime de todos os "Dallas", crónica em abismo da América da opulência, olhar desapiedado sobre a 
ninfomania e sobre a ambição capitalista. E, no entanto, tal como "O Meu Maior Pecado", um estudo sobre as 
fraquezas humanas, sem programa político explícito, nem ambições metonímicas particulares. O mesmo trio de 
actores - Hudson, Robert Stack e Dorothy Malone - parece transitar  
de um filme para outro, conservando a memória das personagens,  
como se o cinema de Sirk constituisse, nesta altura, um sistema  
de prodigiosos vasos comunicantes: os acrobatas pobres de um circo  
aéreo, perdidos no tempo e no espaço, não estão muito longe dos 
"pobres" milionários" de "Escrito no Vento". Neste contexto de  
luxuriantes paisagens da alma e do sentimento, um belíssimo filme  
como "Os Amantes de Salzburgo" (1956) parece representar um  
glorioso retrocesso à fase alemã eàs musicalidades de "Acorde Final", 
enquanto "Abnegação" (1957) esbarra nalguma retórica excessiva do  
filme de guerra. 
Para colocar no panteão do sentimento melodramático, elevado ao  
seu máximo expoente, restavam ainda as dolorosas visitações à  
Alemanha da guerra, a transversal panorâmica sobre o filho perdido,  
sem que a componente autobiográfica se intrometa na distância da  
ficção, de "Tempo para Amar e Tempo para Morrer " (1958). Mais  
uma vez, Sirk não quer julgar, nem estabelecer uma bitola para aferir  
das verdades instituídas ou reformuladas. O seu olhar não é político,  
nem místico, quando muito filosófico, no sentido em que aceita as  
contradições com uma serenidade magoada. Mesmo quando o seu  
herói em carne viva vê as ruínas da Alemanha, Sirk não toma partido, 
mas também nunca se refugia numa desculpabilização sem sentido. 
A sua sublime obsessão, para cruzarmos os títulos, original e  
português, do mesmo filme, com a estratégia do sentimento puro e  
exacerbado, encontra em "Imitação de Vida", que neste momento  
está nas salas portuguesas, o seu ponto terminal. Provavelmente  
parou aqui porque não poderia, ou não quereria, ir mais longe. 


