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SINOPSE
Frequentemente, Pietro é acometido de uma estranha mistura de caos e calma. Desde a
morte da sua mulher que não tem paz. Lara morreu, inesperadamente, num dia de Verão.
Pietro não estava em casa, na altura. Estava na costa, a salvar a vida de uma outra mulher,
uma desconhecida.
A sua filha, Claudia, estuda no 5º ano. Um dia, quando está a levar a filha à escola, Pietro
decide esperar por ela no carro. E continua a fazer o mesmo nos dias que se seguem.
É como se estivesse a refugiar-se no carro, ali sentado, à espera da dor da solidão.
Escondido no seu automóvel, começa a observar o ambiente e descobre os refúgios dos
outros. Os seus patrões, colegas e familiares aparecem para reconfortá-lo.
Mas a única coisa que conseguem fazer é falar-lhe da sua própria dor sem limites e
fugirem da sua incompreensível calma.
No entanto, Pietro começa lentamente a recuperar.
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ENTREVISTA ● ANTONELLO GRIMALDI
A primeira cena do filme é simbólica?
Acho que ilustra bem o título do filme e do romance. Na primeira cena, o filme coloca em
destaque o contraste entre uma situação de calma absoluta – dois irmãos que jogam com
raquetes na praia – e o desastre que vai acontecer de seguida. Não apenas o mar agitado que
se segue de imediato, mas também o salvamento que se segue, e o que acontece quando Pietro
regressa a casa. A agitação do mar é como um aviso do que lhe vai acontecer.
Como se processou o trabalho de adaptação do livro?
O livro é complexo. Era necessário reduzir certos aspectos para chegar a um filme. Os
argumentistas tiveram de fazer escolhas, caso contrário o filme teria seis horas! A primeira etapa
foi escolher o protagonista. Nanni Moretti participou na adaptação do guião e a personagem
principal do filme foi adaptada ao actor que a interpreta. A personagem principal do romance foi
adaptada ao actor que a interpreta. Não tanto para o “morettizar” como já ouvi mas sobretudo
pelo trabalho que faz um actor: apropriar-se de um papel escolhendo o que lhe é mais próximo.
Depois, ao transpor a acção de Milão para Roma, eliminámos algumas coisas que aparecem em
segundo plano, o mundo do show-biz e da moda, concentrando-nos com o que acontece no
local. Fizemos de seguida uma outra escolha, que pode parecer paradoxal: fazer com que o
filme fosse inteiramente dedicado ao Pietro Paladini. Pedi aos argumentistas que eliminassem
todas as cenas em que ele não aparece. Só restam duas aliás: a noite em que Carlo encontra
Eleonora e o episódio em Veneza. Mas filmei-as como que filtradas pelo olhar de Pietro: como se
ele as visse a partir do que lhe é contado.
Daí resultou uma escolha ainda mais extrema: uma história que teria um centro único e esse
centro seria o protagonista, à volta do qual girariam as outras personagens. Personagens
secundárias fielmente tiradas do romance, mas reduzidas ao que representam: o mundo da
moda para Carlo, o do espectáculo para Marta, o dos negócios para Eleonora. Estes universos
interessavam-nos menos já que a nossa atenção estava focada em Pietro.
Como é que escolheu os actores?
Facilmente. Tenho a impressão que as nossas escolhas correspondem às personagens. Mesmo
para a rapariga, que encontrámos depois de inúmeros castings. Tivemos sorte, ela é
espontânea, moderna. A fusão do filme é na realidade a da Telepiu, filial do Canal+ com a
Stream, de Rupert Murdoch. Para interpretar Steiner, pensámos em escolher um cineasta
conhecido: para que se pudesse confrontar não só com Pietro mas também com Nanni Moretti.
Era necessário um realizador importante! Pensámos em dois ou três antes de chegar à ideia de
Roman Polanski. O mérito em convence-lo é do produtor Domenico Procacci. Foi uma cena que
filmámos no último dia, porque não tínhamos a certeza que estaria disponível e sempre temi que
no último minuto tivesse de me vestir e maquilhar e fazer de Steiner. E depois, felizmente, ele
chegou!
O filme evoca de forma alusiva a televisão e o cinema em Itália…
Houve coisas que tivemos de cortar e que foram muito divertidas: Pietro enquanto director de
programas a ser obrigado por vezes a programar coisas terríveis e Jean-Claude a criticar a
programação. Mas isso não tinha a ver com o filme! Ou uma cena do Moretti – totalmente dele! –
contra os cineastas italianos. Tivemos de cortar…
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As cenas com o rapaz com Trissomia têm um valor simbólico.
Receei essas cenas. Corriam o risco de puxar demasiado à lágrima ou ter um ar um pouco
cínico. Acabaram por ter um valor simbólico: um homem de negócios, que deixa o trabalho para
ficar em frente à escola da filha, descobre coisas de que desconhecia a existência e as suas
prioridades mudam. Uma das suas prioridades torna-se em não falhar o encontro matinal com
esse rapaz que passa.
A cena de sexo entre Pietro e Eleonora não tinha sido “anunciada” por nada…
Era uma escolha do argumento: a relação entre Pietro e Eleonora, e os argumentistas estavam
sempre a lembrá-lo, era de ordem sexual e não amorosa. “Prepará-la” fazia com que corresse o
risco de se transformar numa cena de amor. É a cena que indica o renascimento: a partir daí,
Pietro pode terminar o seu trabalho de luto, tanto quanto possa estar terminado, e recomeçar a
viver. Ou melhor vai aí buscar a força para recomeçar a viver. E não é por acaso que isso
aconteça com a mulher que salvou do naufrágio: é uma espécie de espelho. Mesmo querendo
que a cena apareça de imprevisto, há pequenos detalhes que preparam este encontro. Por
exemplo, o jantar em que Eleonora sabe que a casa de férias dos Paladini é perto da sua. Mais
tarde, quando Pietro chega com a filha à casa de férias há uma mensagem no telemóvel e a
miúda pergunta se é a tia e ele responde que não. E quando Pietro sozinho, enquanto a miúda
dorme, faz zapping em frente à televisão, envia um sms a dizer que está à espera e Eleonora
chega de seguida.
Em Itália, a cena foi muito comentada, objecto mesmo de uma polémica. Porquê?
Acho que foi muito comentada por pessoas que não viram o filme. Quem vê o filme percebe que
é uma cena importante para a dinâmica da personagem. É uma cena dura e crua, também o é
no romance, mas o tom geral do filme é diferente.
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IMPRENSA ● SOBRE O FILME
Não é de Nanni Moretti mas poderia ser – a fita de Antonello Grimaldi é uma espécie de
“variação” sobre a matriz do luto e da dor de “O Quarto do Filho”. Que se podia chamar O Banco
do Pai, porque é num banco de jardim que Moretti passa o filme, no papel de um executivo de
televisão cuja mulher morre inesperadamente e que internaliza o vazio passando os dias
sentado no banco de jardim em frente à escola da filha. CAOS CALMO é uma espécie de
“Moretti light”, igualmente inteligente no modo como trabalha com subtileza a convenção do
melodrama, mas mais convencional. (…) E a verdade é que o filme de Antonello Grimaldi não
desmerece dos pergaminhos da sua vedeta, actor atento e generoso, impecável na placidez do
seu homem que reage à maior dor da sua vida recolhendo-se para dentro da sua concha. JORGE
MOURINHA – PÚBLICO

Descreve um microcosmos com sabor, cheio de olhares, pequenos e eloquentes gestos,
sensações. O argumento é um parque em que um executivo vagueia e observa a vida. Porque a
única coisa que faz sentido para esse cérebro e esse coração à deriva é estar ao lado da escola
da sua filha, proteger a sua orfandade, oferecer-lhe proximidade física e espiritual, afugentar os
seus vazios e os seus monstros. Nesse espaço aberto, em que se abateu a tragédia, onde se
supõe que precisa de compreensão e ajuda, receberá confidências sentimentais de toda a
espécie, de colegas problemáticos e desconhecidos ternos, de tubarões e pombas, de uma
cunhada estranhamente neurótica e de uma simpático irmão. Esperando a sua filhota,
esperando que o sofrimento irrompa, esperando não se sabe bem o quê… CAOS CALMO é um
filme raro, lírico, subtil, aromático, credível, triste, alegre, profundo, ligeiro, imprevisível (o caos
permite o exotismo de aproximar-se ao porno numa sequência insólita), quotidiano, excepcional,
duro, terno. Faz sorrir, comove, toca, permanece no olhar.
A interpretação de Nanni Moretti é admirável, a interiorização da sua dor, as emoções que
expressa, a sua crise, a sua surpresa e alívio perante a ressurreição. As suas personagens e
circunstâncias soam a déjà vu. Mas um bom déjà vu. Lembramo-nos inevitavelmente da dor
inconsolável e da necessidade de sobreviver de “O Quarto do Filho”. E na forma revolucionária
de olhar o mundo do executivo aflito, na sua curiosidade pelas pessoas anónimas e nas suas
reflexões há muito de “Querido Diário” e “Abril”. CAOS CALMO faz-te ficar na sala até ao fim do
genérico final. Um sintoma revelador. CARLOS BOYERO – EL PAÍS

5

CAOS CALMO
UM FILME DE ANTONELLO GRIMALDI COM NANNI MORETTI
A PARTIR DO PREMIADO ROMANCE DE SANDRO VERONESI

IMPRENSA ● SOBRE O LIVRO
Há muito de Moravia nesta versão da alienação contemporânea mas Veronesi é mais generoso,
possuindo também um fino humor negro e uma enorme capacidade para, sem escorregar para o
sentimentalismo, mostrar a complexidade das emoções. (…) A profunda relação entre pai e filha
tem um efeito redentor e toda a narrativa funciona como uma parábola bem conseguida da
nossa civilização ocidental. Por isso não é de estranhar que tenha sido adoptado ao cinema com
o realizador/actor Nanni Moretti no papel de Pietro. HELENA VASCONCELOS – PÚBLICO
Elogio da sinceridade. O italiano Sandro Veronesi escreveu um magnífico retrato geracional,
catálogo de preocupações e de fantasmas do ser contemporâneo. Duplamente premiado, é um
dos melhores romances publicados este ano em Portugal.
Pietro Paladini, o personagem principal deste excepcional romance de Sandro Veronesi tem 43
anos e é director de um canal privado de televisão em Milão. Num dos últimos dias de férias
estivais salva uma desconhecida de morrer afogada. Atónito por não ter ouvido nenhuma palavra
de agradecimento, Pietro encaminha-se para casa. Ao chegar, Lara, a mulher com quem, após
anos de coabitação, iria finalmente casar daí a dias, acabara de morrer. Depois deste começo
agitado, e perturbante pela simultaneidade dos acontecimentos e pelas descrições vividas,
Sandro Veronesi entra verdadeiramente na “ideia” que o romance encerra; e o feliz oximoro que
o titula, “caos calmo”, pode resumir todo um catálogo de preocupações e de fantasmas do ser
contemporâneo. E fá-lo, de facto. (…) Sandro Veronesi – que com este romance premiado com o
Strega 2006 e com o Mediterranée 2008, se tornou provavelmente no mais importante autor da
sua geração – consegue manter a delicada estrutura que lhe permite reflectir intensamente sobre
temas como a morte, sofrimento, amor, fidelidade e loucura. O caos calmo que subjaz a toda
uma sociedade vai desfilando diante do leitor à medida que vários personagens o vão visitando
diante da escola, não para lhe expressarem as suas condolências mas para lhe confessarem as
suas inseguranças e frustrações; o carro transforma-se assim numa espécie de divã e de
confessionário da nossa contemporaneidade. Com registos como o e-mail, a prosa erótica
“dura”, o monólogo e o diálogo, CAOS CALMO é um magnífico retrato geracional e um dos
melhores romances por cá publicados este ano. JOSÉ RIÇO DIREITINHO - LER
Caos Calmo consagra-o [Veronesi] como o melhor escritor da sua geração. Esta obra conta a
história de um executivo quarentão, Pietro Paladini, em tudo bem sucedido, que na sequência de
um drama pessoal (a morte súbita da companheira) descobre, ao refugiar-se no seu carro,
estacionado em frente à escola de Cláudia, filha de ambos, a impermanência do tempo e das
coisas, assim como o lado obscuro das pessoas, o que se torna óbvio quando estas começam a
desafiar-lhes histórias insuspeitadas de perda, ressentimento e desdita. São estas peças
fundamentais da narrativa que fazem Pietro reflectir sobre a sua própria existência. Moral da
história de Veronesi: temos o mundo diante do nariz e não o vemos e, assim, a vida, que nos
poderia tocar como uma bênção, passa-nos ao lado, irremediavelmente. Uma bela história
candidata a obra-prima. VÍTOR QUELHAS - EXPRESSO

6

CAOS CALMO
UM FILME DE ANTONELLO GRIMALDI COM NANNI MORETTI
A PARTIR DO PREMIADO ROMANCE DE SANDRO VERONESI

FICHA ARTÍSTICA
Pietro Paladini NANNI MORETTI
Marta VALERIA GOLINO
Eleonora Simoncini ISABELLA FERRARI
Carlo ALESSANDRO GASSMAN
Claudia BLU YOSHIMI
Jean Claude HIPPOLYTE GIRARDOT
Jolanda KASIA SMUTNIAK
Thierry DENIS PODALYDÈS
Boesson CHARLES BERLING
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Annalisa ALBA ROHRWACHER
Maria Grazia MANUELA MORABITO
Taramanni ROBERTO NOBILE
Mário BABAK KARIM
Benedetta BEATRICE BRUSCHI
Professora Gloria ANTONELLA ATTILI
Francesca SARA D’AMARIO
Psicoterapeuta CLORIS BROSCA
Mãe de Matteo TATIANA LEPORE
Matteo STEFANO GUGLIELMI
Amiga de Maria Grazia ANNA GIGANTE
Amiga de Maria Grazia VALENTINA CARNELUTTI
Marido de Simoncini NESTOR SAIED
Mulher no jantar DINA BRASCHI
Homem no jantar UGO DE CESARE
Lara ESTER CAVALLARI
Steiner ROMAN POLANSKI
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Argumento NANNI MORETTI - LAURA PAOLUCCI - FRANCESCO PICCOLO
A partir do livro CAOS CALMO, de SANDRO VERONESI (Editado em Portugal por Edições Asa)
Casting LAURA MUCCINO - ANNAMARIA SAMBUCCO
Assistente de Realização LOREDANA CONTE
Guarda-roupa ALEXANDRA TOESCA
Décors GIADA CALABRIA
Som GAETANO CARITO
Música PAOLO BUONVINO
Director de Fotografia ALESSANDRO PESCI
Montagem ANGELO NICOLINI
Maquilhagem GIANFRANCO MECACCI
Director de Produção CLAUDIO ZAMPETTI
Produtor Executivo GIANLUCA LEURINI
Directora Artística LAURA PAOLUCCI
Produtor Executivo ERIC ABRAHAM
Produzido por DOMENICO PROCACCI
Uma produção FANDANGO em colaboração com RAI CINEMA
Em associação com PORTOBELLO PICTURES e PHOENIX FILM INVESTMENT
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