
 

 



 

Shanghai, uma metrópole que muda a cada instante, um porto onde pessoas 

chegam e partem. Albergou todo o tipo de pessoas – revolucionários, 

capitalistas, políticos, soldados, artistas, gangsters. Também foi palco de 

revoluções, assassinatos, histórias de amor. 

Depois da vitória Comunista em 49, milhares de pessoas deixaram Shanghai e 

partiram para Hong-Kong e Taiwan. Partir significou em muitos casos uma 

separação de 30 anos, ficar significou sofrer a Revolução Cultural. 

Dezoito pessoas relembram a sua vida em Shanghai. As suas experiências 

pessoais, como dezoito capítulos de uma novela.  

Uma alma regressa a Shanghai e ao andar pelas margens do rio desperta para 

todas as mudanças que a cidade sofreu. 

 

Shanghai Film Group Corporation, Xstream Pictures, NCU Group Ltd., Star Art Vision, Bojie Media 

apresentam 

em associação com The Bureau Of The Shanghai World Expo Coordination 

distribuição Shanghai East Film Distribution Co.,Ltd. 

supervisão China Film Co-Production Corporation 

co-produtor executivo Zhu Yonglei 

produtores executivos Ren Zhonglun,  Chow Keung, Taylor An, Li Peng  

produtores  Wang Tianyun  Yu Likwai, Meg Jin,  Lin Ye,  Xiong Yong 

produtores associados Xu Wei,  Zhang Dong,  Maria Jin,  Li Jingyi,  Liu Xiaodong 

co-produtor  Xu Jie 

supervisão Zhang Feng, Eva Lam, Fan Xingchao 

coordenadores de produção Ma Ning, Zhu Hongqiang 

conselheiros Lin Xudong  Chen Danqing 

director de fotografia Yu Likwai 

som Zhang Yang 

música Lim Giong 

montagem Zhang Jia 

distribuição Midas Filmes 
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É uma canção de amor à história da cidade, à sua arquitectura e à sua herança cultural, construída a partir dos 

testemunhos de 18 pessoas.  

Screen International  

 

Imenso e totalmente novo, à escala da sua obra e do cinema chinês contemporâneo.  

Cahiers du Cinéma 

 

Se Jia Zhang-ke se contenta-se em fazer falar a vintena de pessoas que entrevista, a pertinência da sua selecção 

bastaria para fazer dele um historiador de primeira linha. Mas ele é antes de mais cineasta e HISTÓRIAS DE 

SHANGHAI – QUEM ME DERA SABER é muito mais que um simples alinhamento de testemunhos.  

Le Monde 

 

Jia Zhang-ke explicita: está a virar-se para o passado, ele, um dos cineastas da chamada Sexta geração chinesa, 

obcecada em documentar as mudanças da China contemporânea, “porque é o passado que explica o presente”. 

HISTÓRIAS DE SHANGHAI – QUEM ME DERA SABER é o retrato de uma cidade, Xangai, mais de 100 anos que, para 

o realizador de Plataforma (2000) – filme de que nos lembramos tanto ao ver este documentário… - são outros 

tantos de odisseias individuais e familiares desenhadas e tragadas pela História. Até chegar à Exposição Universal, 

Xangai hoje. 

Zhang-ke ressuscita o passado de uma cidade e acaba o filme demorando-se, sem comentários, nos rostos da 

geração do presente. Depoimentos, imagens da propaganda revolucionária ou de obras de Wong Kar-wai (pela 

evocação de Hong Kong dos anos 60 mas também das memórias desse tempo de uma das actrizes desse filme, 

Days of Being Wild) e de Hou Hsiao Hsien (Taiwan, os túneis, os comboios…) ou do documentário que 

Michelangelo Antonioni realizou na China, Chung Kuo-China (1972), em plena Revolução Cultural – a história do 

homem que trabalhou na rodagem, com a função de controlar o italiano, mas que, depois de as autoridades 

chinesas, terem visto o resultado, foi obrigado a fazer a sua purga revolucionária -, são utilizados como fantasmas.  

Vasco Câmara, Público  

 

 


