
 



 

SINOPSE 

 

Em Turim, em 1889, Nietzsche protege um cavalo que é brutalmente espancado. 

Depois desse episódio, perderá a razão. 

No campo, um camponês, a filha e o velho cavalo. Lá fora, uma tempestade. 

 

 

CRÍTICAS 

 

Teria valido a pena estar na 61ª edição do Festival de Berlim só para ver O Cavalo de Turim. 

Um daqueles filmes capazes de desafiar todas as classificações convencionais do cinema. Tarr 

convida-nos a participar no cinema como uma maquinaria fascinante, encravada nessa região 

sem nome, entre a vida e a morte.  

João Lopes, Diário de Notícias 

 

O primeiro filme de Tarr a ter honras de estreia em sala em Portugal.  

Um acontecimento, portanto.  

Vasco Baptista Marques, Expresso 

 

Tarr não é um cinéfilo (no sentido exuberante do termo), mas é daqueles cineastas que, a cada 

enquadramento, permanece fiel aos realizadores que o formaram (Jancsó, Ozu, Fassbinder, 

Cassavetes, Godard, Pasolini, Ivan Passer - a julgar pela “carta branca” que a Cinemateca lhe 

deu em 1997). Também por isso, é um cineasta que vive à margem do tempo cronológico. Um 

filme como O Cavalo de Turim já não existe, quer dizer, podemos imaginá-lo a ter sido feito 

noutra década qualquer, é como um pequeno núcleo completamente impermeável. Até no 

tempo do mudo, que cinematograficamente será o espectro mais presente em O Cavalo de 

Turim - O Vento de Sjostrom, com certeza, mas na maneira de Tarr trabalhar a composição 

visual (aqueles planos de interior que, pela posição das janelas, se tornam também planos de 

exterior) e a sua expressividade, com um rigor maníaco que parece bater sempre 

assombrosamente certo, poucas vezes se sentiu uma “estética geral do mudo” a palpitar com 

esta potência (enfim, não falamos nem do maneirismo nem do folclore do mudo, isso é para os 

“Artistas” desta vida). Magnífico, e aparentemente inesgotável: vê-lo duas vezes é querer vê-

lo uma terceira, tem lá dentro um mistério.  

Luís Miguel Oliveira, Público 

 

O mais belo filme do Festival de Berlim.  

Le Monde 

 

Magnífico.  

Le Nouvel Observateur 

 

Um dos filmes mais poderosos, mais sensoriais, mais fiéis à ideia de modernidade 

cinematográfica. E por isso também um dos mais belos.  

Les Inrockuptibles 


