
 



 
 
 
 
 
 

ROAD TO NOWHERE 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O jovem cineasta de culto americano Mitchell Haven encontrou o 

material para fazer a sua próxima obra-prima. A história verídica da 

jovem e bonita Velma Duran e do seu amante mais velho, o político Rafe 

Tashen, que terminou com dramático suicídio destes amantes 

amaldiçoados.  

 

Mitchell apaixona-se por esta história malfadada mas ainda mais pela 

bela Velma Duran. E, quando escolhe a modelo e aspirante a actriz 

Laurel Graham, que é assustadoramente parecida com Velma, fica ainda 

mais enamorado. Porém, quando a rodagem começa, no próprio local dos 

incidentes, Mitchell descobre que nada sobre o crime - ou os seus 

participantes - é o que parece... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONTE HELLMAN 
-- Director e Produtor -- 

 
 

 

 



STANLEY’S GIRLFRIEND – um dos segmentos do thriller de 2006 TRAPPED 

ASHES – foi o mais recente trabalho de Monte Hellman. O filme fez 

parte da prestigiada Selecção Oficial de Cannes, onde Monte Hellman 

foi também nomeado para presidir ao júri da secção Un Certain Regard 

do Festival. O realizador é, frequentemente, creditado como o homem 

que descobriu Quentin Tarantino, já que foi Hellman quem produziu o 

filme de estreia de Tarantino, CÃES DANADOS (“Reservoir Dogs”), e que 

o trouxe para Sundance.  
A.O. Scott, responsável pelo departamento de cinema do New York Times, 

gravou um depoimento em vídeo sobre Hellman, referindo-se ao seu filme 

A ESTRADA NÃO TEM FIM (“Two Lane Blacktop”) como uma “obra de arte”, 

enquanto o seu colega Dave Kehr o classificava como o derradeiro road 

movie. A reputada distribuidora Criterion lançou um pack de dois DVD e 

quatro horas de conteúdos de A ESTRADA NÃO TEM FIM no ano passado. 

Foram vendidas quase 50.000 unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILMOGRAFIA 
 

Realizador 

1. TRAPPED ASHES (2006) (Segmento: “ STANLEY’S GIRLFRIEND”) 

2. BETTER WATCH OUT! (1989) (Título Europeu: BLIND TERROR)  

3. IGUANA (1988) 

4. O EXPRESSO AVALANCHE (“Avalanche Express”)(1979) (Não creditado)  

5. CHINA 9 LIBERTY 37 (1978) 

6. COCKFIGHTER (1974)  

7. A ESTRADA NÃO TEM FIM (“Two Lane Blacktop”)(1971)  

8. O FURACÃO (“Ride Whirlwind”)(1966) 

9. DUELO NO DESERTO (“The Shooting”)(1966) 

10. FLIGHT TO FURY (1964)  

11. BACK DOOR TO HELL (1964)  

12. O TERROR (“The Terror”)(1963) (Cenas de exterior)  

   13. BEAST FROM HAUNTED CAVE (1960) 

  

 

Produtor  

1. CÃES DANADOS (“Reservoir Dogs”)(1992) (Produtor Executivo) 

2. CHINA 9 LIBERTY 37 (1978) (Produtor)  

3. DUELO NO DESERTO (“The Shooting”) (1966) (Produtor) 

4. O FURACÃO (“Ride Whirlwind”) (1966) (Produtor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHANNYN SOSSAMON 
Actriz 

 -- LAUREL GRAHAM -- 

-- VELMA DURAN -- 

 

 

            

 

 

 

 



Após ter sido descoberta enquanto trabalhava como DJ numa discoteca de 

Los Angeles, Shannyn Sossamon estreou-se no grande ecrã ao lado de 

Heath Ledger, no épico de Brian Helgeland, CORAÇÃO DE CAVALEIRO (A 

Knight’s Tale). Graças à sua beleza singular, ao seu evidente talento 

e a uma transversalidade que lhe permite chegar tanto aos mais 

obscuros momentos dramáticos quanto às mais radiosas situações 

humorísticas, Shannyn tem sido uma favorita dos cinéfilos desde então. 

A jovem contracenou com Josh Hartnett no refractário êxito de 

bilheteira 40 DIAS E 40 NOITES (“40 Dias e 40 Noites”), fulgurando 

mais tarde com a sua inesquecível actuação na adaptação de Roger 

Avary, AS REGRAS DA ATRACÇÃO (“The Rules of Attraction”). Oscilando 

entre a luz e as trevas com estonteante destreza, a actriz tornou a 

triunfar com a sua participação em O AMOR NÃO TIRA FÉRIAS (“The 

Holiday”) – ao lado de Jude Law, Jack Black, Cameron Diaz e Kate 

Winslet – conquistando depois a crítica nos festivais de cinema 

internacionais com o sinuoso indie WRISTCUTTERS. Shanny é ainda uma 

presença constante na televisão, mais recentemente pelo seu papel de 

destaque na comédia da HBO, HOW TO MAKE IN AMERICA.  

A vida imitou a arte de forma excepcional quando o argumentista de 

RODA TO NOWHERE, Steven Gaydos, encontrou casualmente Shannyn. Sem 

saber que a jovem era actriz, Gaydos propôs-lhe que contactasse Monte 

Hellman e se propusesse para o papel da protagonista (Laurel/Velma).  

Tal como no filme, onde Mitchell Haven julga ter “descoberto” a sua 

estrela em Laurel Graham, a “descoberta” de Gaydos revelou-se ser bem 

mais experiente do que este pensava. Shannyn Sossamon é Laurel Graham. 

É também Velma Duran. 

  

Talvez ela seja mesmo a verdadeira Velma Duran.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TYGH RUNYAN 
-- Actor MITCH HEAVEN -- 

 

 

 

 

 

 



O actor canadiano Tygh Runyan transformou-se no mais recente “actor 

fetiche” de Monte Hellman, pelo menos quando é necessário alguém para 

representar um realizador de cinema.  

Antes de dar vida ao obsessivo cineasta Mitchell Haven em ROAD TO 

NOWHERE, Runyan já havia aceite o sinistro papel de um outro cinéfilo. 

Em STANLEY’S GIRLFRIEND, o segmento assinado por Hellman no filme a 

concurso em Cannes, TRAPPED ASHES, Runyan interpreta nada mais, nada 

menos do que o papel do icónico realizador Stanley Kubrick. Mais 

conhecido até então pelos seus desempenhos em filmes canadianos como 

MOUNT PLEASANT, NORMAL, THRIST, MY INVENTIONS e THE FRENCH GUY, Runyan 

também se tem mantido ocupado nos últimos anos graças a aparições em 

séries televisivas como STARGATE UNIVERSE ou o filme vencedor do 

Peabody BATTLESTAR GALACTICA. Nascido em Vancouver, à semelhança dos 

seus colegas de elenco (Sossamon, De Young, Kolar e Payne), tem também 

um interesse paralelo na música, sendo guitarrista na popular banda 

canadiana THE AWKWARD STAGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIQUE SWAIN 
-- Actriz NATHALIE POST -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Poucas actrizes provocaram tanto impacto em tão tenra idade como 

Dominique Swain, quando interpretou a icónica Lolita no premiado filme 

homónimo de Adrien Lyne, em 1997.  

Com apenas 15 anos, a actriz foi a seleccionada num casting a que 

concorreram mais de 2500 raparigas. Desde então, Swain tem trabalhado 

quase incessantemente desde o seu papel em A OUTRA FACE (“Face/Off”), 

de John Woo, a aparições em séries de TV como EM CONTACTO/ENTRE VIDAS 

(“Ghost Whisperer”) e JAG e em filmes aclamados como ALPHA DOG, de 

Nick Cassavete. A actriz, originária de Malibu, é ainda umas das mais 

eminentes defensoras da PETA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

WAYLON PAYNE 
-- Actor BRUNO BROTHERTON -- 

 

 

 

 

 

 

 



Cantor, compositor e actor, Waylon Payne é filho da falecida lenda do 

country Sammi Smith, cujo single “Help me Make it Through the Night”, 

integra a banda sonora de ROAD TO NOWHERE. Candidato a um Grammy, em 

2009, pela canção “Solitary Thinkin”, interpretada por Lee Abb Womack, 

as raízes e aptidão para a música contribuíram em definitivo para a 

conquista do papel Jerry Lee Lewis, no premiado filme biográfico sobre 

a vida de Johnny Cash, WALK THE LINE. Payne viveu ainda a história do 

brilhante Hank Garland em CRAZY. Payne continua a dividir o seu tempo 

entre o cinema e a música, com destaque para as participações na série 

de culto CSI e no filme KINGSHIGHWAY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIFF DE YOUNG 
Actor 

-- CARY STEWART -- 

-- RAFE TACHEN -- 

 

 

 

 

 



Cliff De Young tem uma forte relação com a música, tendo sido um dos 

fundadores da revolucionária banda Clear Light, na década de 60. A sua 

grande oportunidade no cinema surgiu com a serie de televisão 

SUNSHINE. Desde então, o actor tem participado em numerosos programas 

incluindo JAG, CSI, NASH BRIDGES e FICHEIROS SECRETOS. De Young criou 

as suas interpretações mais memoráveis no cinema nos filmes BLUE 

COLLAR, de Paul Schrader, o épico da guerra civil americana premiado 

pela Academia, TEMPO DE GLÓRIA (“Glory”), de Ed Zwick. De Young tinha 

sido originalmente recrutado para protagonizar um filme de Monte 

Hellman, escrito por Steven Gaydos (o argumentista de ROAD TO NOWHERE) 

no início da década de 80. O projecto nunca chegou a concretizar-se. 

Quando Hellman e Gaydos iniciaram a procura de um actor para 

interpretar o duplo papel do famoso actor Cary Stewart e do corrupto 

político Rafe Taschen, o realizador e argumentista aperceberam-se de 

que tinha, finalmente, chegado a sua oportunidade de trabalharem com 

De Young. Quase trinta anos após a primeira tentativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEVEN GAYDOS 

Argumentista 

 

 

 

 

 

 

 



Editor da revista VARIETY, Steven Gaydos conta com um profundo 

conhecimento da indústria cinematográfica no qual se baseou para criar 

o universo de ROAD TO NOWHERE. Antes da VARIETY, Gaydos trabalhou em 

parceria com o produtor e argumentista Rene Balcer, a figura chave por 

trás do franchise televisivo de sucesso LEI E ORDEM (“Law & Order”). A 

dupla criou diversos argumentos para a PARAMOUNT PICTURES, 20th 

CENTURY FOX, WARNER BROS e COLUMBIA PICTURES.  

 

Após terminar a colaboração com Balcer, Gaydos foi responsável pelo 

argumento da comédia de êxito de Nouchka Van Brakel, ONE MONTH LOVER. 

Gaydos foi ainda co-argumentista da adaptação ao cinema da obra de 

Simone Beauvoir ALL MEN ARE MORTAL, de Ate de Jong.  

 

Companheiros criativos desde há muito, Hellman e Gaydos iniciaram a 

sua parceria em COCKFIGHTER. Mais tarde, Gaydos esteve envolvido 

enquanto argumentista nos filmes IGUANA e BETTER WATCH OUT.  

 

Gaydos delineou o argumento de ROAD TO NOWHERE tão especificamente 

para Hellman que, no rascunho inicial, o nome do realizador 

protagonista do filme era Monte Hellman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVERSA ENTRE O ARGUMENTISTA STEVEN 

GAYDOS E O REALIZADOR MONTE HELLMAN 

 
 

STEVE GAYDOS: Monte, conhecemo-nos há algum tempo. Recordas-te do 

nosso primeiro encontro?  

MONTE HELLMAN: Escreveste-me uma carta com alguns excertos de prosa e 

poesia. Sendo eu um iletrado, achei que o melhor talvez fosse agendar 

uma conversa. Ainda hoje conversamos. Até colaborámos em dois filmes: 

IGUANA (1988) e BETTER WATCH OUT (1989) e agora, duas décadas mais 

tarde, em ROAD TO NOWHERE. 

 

SG: Porque esperaste tanto tempo para fazer outro filme? O que andaste 

a fazer entre BETTER WATCH OUT e ROAD TO NOWHERE?  

 



MH: De quanto tempo dispões? Se quiseres a resposta longa, posso 

encaminhar-te para o livro MONTE HELLMAN: HIS LIFE AND FILMS, de Brad 

Stevens. Se te contentares com a versão condensada posso dizer-te que 

estive à espera de ROAD TO NOWHERE.  

A sério, fui produtor executivo de CÃES DANADOS e continuei a 

trabalhar para avançar com muitos dos meus projectos, incluindo SECRET 

WARRIORS, TOY SOLDIERS, IN A DREAM OF PASSION e DARK PASSION. 

Existiram também uma série de novos projectos nos quais fui convidado 

a trabalhar (FREAKY DEAKY) ou desenvolvidos por mim mesmo. THE SECOND 

DEATH OF RAMON MERCADER, WHITE LEOPARDS, THE LAST GO-ROUND, NOTHING  

MORE THAN MURDER, RED RAIN, SILVER CITY, FOOL’S GOLD  e BUFFALO ‘66 

(que eu estava a construir até o Vincent Gallo decidir que queria ser 

ele mesmo a realizá-lo), BOOM, SPANO, THE PAYOFF, DESPERADOES e GHOST 

OF A CHANCE. Este último estava a mover-se rapidamente até ROAD TO 

NOWHERE o ultrapassar, mas será o meu próximo projecto.  

E, sempre que tinha algum tempo livre, ia tentando montar o meu livro 

de cabeceira com algumas fotos minhas, acompanhadas de pequenas 

reflexões.  

 

SG: Aproveitando que estamos a falar dos teus primeiros trabalhos, 

existem temas de A ESTRADA NÃO TEM FIM ou COCKFIGHTER que ainda 

ressoam em ROAD TO NOWHERE? 

 
MH: Acho que o ponto comum é o do herói que por um qualquer motivo é 

incapaz de comunicar o suficiente com o objecto do seu afecto, para 

ser capaz de satisfazer o seu desejo de entrega. Mas, sob todos 

aspectos, ROAD TO NOWHERE é um território completamente novo para mim. 

Sinto-me como se fosse o meu primeiro filme e todos os meus trabalhos 

anteriores tivessem sido meros ensaios.  

 



SG: Ainda assim DUELO NO DESERTO, O FURACÃO e A ESTRADA NÃO TEM FIM 

são considerados filmes de culto, por muitos cinéfilos. Os mais 

familiarizados com o teu trabalho podem não reconhecer, à primeira 

vista, um clássico Monte Hellman em ROAD TO NOWHERE. O que te levou a 

enveredar por mudança estilística tão dramática neste filme?  

 

MH: Tu, ao me apresentares um guião com uma mudança estilística tão 

dramática. Sou um artista interpretativo, como um maestro de ópera. 

Tento contar a história que me apresentam o mais fielmente que me é 

possível, estando sempre dependente da minha própria capacidade 

interpretativa, naturalmente.  

 

SG: O argumento que escrevi para ROAD TO NOWHERE era sobre um filme a 

ser feito sobre um “crime verídico” – “verídico” apenas no filme, 

entenda-se. Em última instância, no entanto, acho que o filme era 

sobre nós e as pessoas que conhecemos… não concordas?  

 

MH: Acho que nenhum de nós sabia qual era a história até ela estar na 

bobine, ou no chip ou no cartão, de acordo com as novas tecnologias. 

Mas agora vemos que o filme parte de dois extraordinários amigos que 

viveram duas vidas trágicas. Acho que é irónico que tenhamos feito um 

filme que é tão sobre o cinema e simultaneamente tão baseado nas 

nossas próprias vidas e experiências.  

 

SG: Aliás, a certa altura o filme dentro do filme foi escrito por mim 

e realizado por ti, explicitamente.  
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MH: Sim, nós éramos as personagens. Mas achei que isso teria 

funcionado como “empatia prejudicial”. Foi por esse mesmo motivo que 

não deixei o James Taylor cantar no A ESTRADA NÃE TEM FIM – porque 

isso faria com o publico saísse do filme. 

 

SG: Mais uma vez – e respeitando todo o historial e experiência – a 

personagem do realizador em ROAD TO NOWHERE (Mitch Haven) demonstra 

perfeitamente a inexperiência da juventude, assim como a arrogância, 

que os realizadores podem ter. Sentes que tiveste essas falhas?  

 

MH: Era mais velho do que então, e sou mais novo do que isso agora. 

Quaisquer que fossem os defeitos que tivesse estão, provavelmente, 

ampliados dez vezes hoje em dia. Ainda assim continuo a acreditar na 

máxima de Einstein de que fazer sucessivamente a mesma coisa e esperar 

um resultado diferente é a definição de insanidade.  

 

SG: Centremo-nos na nossa protagonista Shannyn Sossamon. Lembras-te de 

como a “descobrimos”?  

 

MH: Sim, mas essa é uma história tua, por isso tens de ser tu a contá-

la.  

 

SG: Encontrar a Shannyn Sossamon foi o derradeiro caso da vida a 

imitar a arte. Da mesma forma que o Mitch descobre a Laurel 

acidentalmente, também estava casualmente a almoçar no La Brea, em 

Hollywood, quando vi a Shannyn. Ela estava a estudar um guião com um 

jovem actor na mesa ao lado da minha e eu assumi que ela fosse uma 

estudante de representação. Não lhe quis dizer nada porque estava com 

um grupo de mulheres e tive medo de que ela pensasse que eu era um 

daqueles engatatões de Hollywood. Conhecem o estilo? Chegar ao pé dela 

e dizer “Olá boneca, estou a fazer um filme. Que tal dares-me o teu 



número para eu te ligar e fazeres uma audição?”. Mas passados 45 

minutos a observá-la, e tendo cada vez mais a certeza de que era a 

nossa protagonista, ganhei coragem para me dirigir a ela, dar-lhe o 

teu número e pedir-lhe que te ligasse para falarem sobre o projecto. 

Não fazia a menor ideia de que era uma actriz, uma actriz bastante 

conhecida até. Nunca tinha visto nenhum trabalho ou sequer uma 

fotografia dela. Sentia simplesmente que ela tinha aquela vibração de 

heroína de Monte Hellman. Mas o que não podia adivinhar na altura é 

que ela não ia limitar-se a interpretar a “Laurel/Velma”, mas antes 

presentear-nos com uma interpretação não só genial, como também 

icónica. À semelhança de “Laura” e “Gilda” e “Madeleine/Judy”, ela tem 

aquele ADN de diva noir. Acho que os deuses do cinema estavam a passar 

pelo La Brea naquele dia.  

 

MH: Interessante que fales em “deuses do cinema”. O meu mentor Arthur 

Hopkins sempre falou sobre os deuses dos castings. Dizia coisas como 

“Os deuses do casting hoje sorriram-me e descobri o Humphrey Bogart ou 

a Katherine Hepburn ou o Spencer Tracy”.  

 

SG: Peguemos na personagem “Laurel”, a perspectiva feminina deste 

romance. Podes falar-nos de como o filme se relaciona com a Laurie 

Bird (a estrela feminina de A ESTRADA NÃO TEM FIM) e a sua relação com 

ela enquanto homem e realizador? Ela era um daqueles nossos amigos 

extraordinários que viveu uma vida trágica…  

 

MH: A Laurie criou-se a si mesma, sem pai nem mãe, nas sarjetas de 

Queens, em Nova Iorque. Aos 17 anos era, de longe, mais velha do que 

eu, por isso eu fui a Eliza e ela o Higgins no que respeita aos 

ensinamentos da vida nas ruas, da cultura pop e da experiência de vida 

e ela foi a minha Eliza nas áreas das humanidades. Não sei quando é 

que esta parte da cultura de “Laurel” foi injectada na personagem, mas 



a Laurie transformou-se no meu banco de memória. Ela memorizou cada 

linha de todos os filmes ou peças que alguma vez realizei. Este foi o 

acto de amor mais sincero que alguma vez experimentei.  

 

SG: Podes falar do teu próprio processo criativo de transferir o que 

está no guião para personagens palpáveis na tela? Tanto a Shannyn como 

a personagem que esta representa são estonteantes de observar.  

 

MH: Não queria diminuir nem o teu guião nem as magnificas personagens 

que criaste, mas quando são escolhidos actores para os papéis, estes 

tendem a ultrapassar as personagens no papel. Digo sempre aos meus 

actores “o teu trabalho não é transformares-te nesta personagem, mas 

permitires que ela se transforme em ti”. Tentei criar um ambiente em 

que os actores se sentissem suficientemente livres para poderem aceder 

ao seu subconsciente. A Shannyn não o fez apenas pontualmente, ela fê-

lo sempre. A personagem transformou-se verdadeiramente nela.  

 

SG: A actriz no filme é simultaneamente uma vítima e uma ameaça, 

aquilo que frequentemente acontece com as vítimas. É como quando nos 

estamos a afogar e arrastamos alguém connosco. O que achas disso? 
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MH: Isso não acontece frequentemente. Acontece sempre. É a premissa 

clássica dos filmes noir: o herói apaixona-se pelo pássaro com a asa 

partida que acaba por destruí-lo.  

 

SG: A edição de ROAD TO NOWHERE é particularmente notável. Claro que 

uma parte vem do próprio guião, mas sempre me interroguei sobre o 

porquê de optares por aquela estrutura. Porquê estruturar o filme de 

forma tão radical, especialmente após teres feito westerns e filmes de 

terror que utilizam uma estrutura clássica convencional?  

 

MH: Ambos adoramos aqueles puzzles labirínticos e imprevisíveis ao 

estilo de Alain Resnais. Aceitei, desde início, o teu argumento não 

linear, mas fui gradualmente persuadido pela minha brilhante editora, 

Celine Ameslon, a condimentá-lo ligeiramente de forma a ajudar o 

público no seu caminho para a descoberta.  

 

SG: Enquanto estava a trabalhar no guião, fui sempre muito auto-

consciente e ponderado para que o filme atraísse deliberadamente 

atenção para si mesmo. Sentiste-te à vontade com isso?  

 

MH: Fui treinado para nunca fazer nada que pudesse contribuir para 

afastar a audiência do filme. O teu guião veio abalar toda a essência 

dos meus ensinamentos e experiência. Mas quando o filme começou a ser 

apresentado ao público, fiquei fascinado com o poder da “suspensão 

voluntária do cepticismo”. Fazemos tudo excepto atirar pedras aos 

espectadores numa tentativa de o/a convencer de que se trata apenas de 

um filme. E numa questão de segundos eles tornam a ficar completamente 

envolvidos. Acredito categoricamente que estamos envolvidos no mais 

poderoso veículo de comunicação alguma vez inventado e que somos, por 

esse mesmo motivo, moralmente obrigados a levar a sério essa 

responsabilidade.  



 

SG: Mas existiram alguns aspectos específicos do guião que se tenham 

revelado particularmente desafiantes na rodagem?  

 

MH: Confessaste-me que nunca censuras a tua criatividade, em prol dos 

custos de produção enquanto estás a trabalhar num guião. Nunca custa 

nada escrever “Londres” ou “Roma” numa página. Transportar isso para o 

universo visual transforma-se numa responsabilidade não nossa, mas da 

produção. Normalmente, os filmes de baixo orçamento como CÃES DANADOS 

(que custou muito menos do que o nosso e já gerou, até à data, mais de 

85 milhões de dólares) tentam controlar os gastos ao limitar as 

filmagens a uma localização. Todos concordámos que a amplitude era um 

dos aspectos elementares de ROAD TO NOWHERE, pelo que optámos por 

manter esse ângulo. É uma decisão que não lamentamos.  

 

SG: Adoro a música, especialmente a de abertura. Como é que escolheste 

a banda sonora?  

 

MH: Desde que ouvi pela primeira vez “Tonight We Ride” e “Touch of 

Evil”, de Tom Russell, que tem sido o meu sonho utilizar as músicas 

dele num dos meus filmes. Ele nunca respondeu a nenhum dos meus 

telefonemas. Finalmente, como último recurso, enviei-lhe um e-mail e 

obtive uma resposta em 5 minutos. O resto é história, como se costuma 

dizer.  

 

SG: O filme ficou muito mais sublime do que alguma vez podia ter 

esperado. Os planos são, aliás, um dos prazeres de ver o filme. Como é 

que os descobriste? Quanto deles foram o teu olhar sagaz e quanto 

temos a agradecer à tecnologia? Tenho a dizer que talvez tenhas 

amadurecido desde os anos 70, mas continuas fresco e na vanguarda no 

que toca às novas tecnologias.  



 

MH: Sempre fui muito atraído pelo aspecto visual do cinema, talvez até 

mais do que por qualquer um dos outros e devo dizer que estas novas 

câmaras com sensores do tamanho de IMAX têm uma qualidade única. 

Torna-se quase impossível não capturar imagens deslumbrantes com elas. 

Mas ajuda quando se tem um director de fotografia como o Joseph do 

nosso lado, juntamente com uma talentosa designer de produção como 

Laurie Post. Também ajuda quando se roda o filme em alguns dos mais 

belos cenários do mundo: as montanhas da Carolina do Norte, o West End 

em Londres ou o Lago di Garda no norte de Itália, as partes maia 

ancestrais de Roma… e a minha sala de estar.  

 

SG: A tua filha Melissa esteve muito envolvida na produção de ROAD TO 

NOWHERE. Como é que isso se proporcionou?  

 

MH: A Melissa apaixonou-se pelo guião e decidimos que já estava na 

altura de assumirmos o controlo das nossas vidas e não esperarmos que 

fossem terceiros a dar-nos autorização para fazermos filmes. 

Estabelecemos um orçamento e quando só conseguimos reunir cerca de 

metade do valor que tínhamos estipulado, a Melissa decidiu avançar com 

o projecto, de qualquer das formas. Como seria de prever, ficámos sem 

dinheiro a meio das filmagens e ela não disse nada a ninguém e, uma 

vez que já tínhamos pago os bilhetes de avião, decidimos mais uma vez 

ignorar os obstáculos e seguir em frente. Por ela ter sido uma capitã 

que se recusa a abandonar o barco, este nunca naufragou. Vacilámos às 

vezes, mas Deus a abençoe, mantivemo-nos à superfície.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De JOHN ANDERSON 

 

Que o realizador Monte Hellman está em Cannes não é propriamente 

novidade. Pertencente à categoria dos realizadores maduros, 

idiossincráticos, independentes e pouco conhecidos na América que os 

franceses tanto adoram, Monte Hellman – mais conhecido pelo seu filme 

de 1971 A ESTRADA NÃO TEM FIM – tem sido uma presença regular nesta 

reunião anual junto ao Mediterrâneo. A diferença é que este ano, o 

realizador vem a Cannes com algo que raramente trouxe consigo nas suas 

viagens anteriores: um filme para vender. Enquanto a influência de 

Hellman é consensual, a sua carreira em Hollywood tem estado em 

permanente construção.  

 

“Se Robert Altman não tivesse feito o MASH, nunca teria sido capaz de 

fazer todos os outros filmes”, declarou o jornalista e argumentista 

Steven Gaydos. “E o Monte nunca teve um MASH”.  

 

ROAD TO NOWHERE, o mais recente trabalho do septuagenário realizador 

não é um MASH, mas é enigmático, elíptico e desafiante na sua essência 

e possui uma quase aversão à comercialidade. Escrito por Gaydos e com 

Shannyn Sossamon (HOW TO MAKE IT IN AMERICA), Cliff De Young, 

Dominique Swain e Tygh Runyan, ROAD TO NOWHERE está para o cinema 

indie, como AVATAR está para o cinema comercial: o filme foi 

integralmente filmado com o que é essencialmente uma câmara 

fotográfica (uma Canon 5d Mark II), embora tenha a aparência de uma 



mega produção de Hollywood (ROAD TO NOWHERE” custou menos de 5 

milhões, avança Gaydos).  

 

“O mais impressionante nesta câmara é que não são necessárias 

autorizações, uma vez que ninguém sabe que estamos a filmar” disse 

Monte Hellman, que aos 10 anos fez o seu primeiro pinhole com uma lata 

de sopa e um maço de cigarros. “Tem a capacidade de capturar filmes em 

alta definição. Permite-nos filmar 12 minutos de cada vez. O que ainda 

assim é mais do que é possível fazer em 35 mm; um rolo de 35 mm tem 

cerca de 10 minutos. É fantástico. E parece uma câmara fotográfica.” O 

realizador disse também que outro dos filmes de Cannes foi filmado 

utilizando o mesmo tipo de câmara “só que eles começaram a filmar em 

Dezembro e nós em Julho, por isso parece que fomos mesmo os 

primeiros.”  

 

Tentar sintetizar o enredo de ROAD TO NOWHERE não nos vai levar a lado 

nenhum: um filme dentro do filme, a narrativa inclui ainda um 

escândalo político na Carolina do Norte, um duplo suicídio e múltiplas 

identidades e inúmeros flashbacks, reviravoltas e piruetas.  

 

“ Fiquei mesmo obcecada com o guião, a tentar que este fizesse sentido 

para mim”, confessou Shannyn Sossamon, “o filme era tão demente”.  

 

Mas o guião era exactamente como Monte Hellman queria que ele fosse.  

“É o estilo de filme pelo qual sempre fui atraído”, disse. O que o 

apaixonou nos excepcionais A ESTRADA NÃO TEM FIM e COCKFIGHTER foi o 

facto de estes serem sobre uma vida de jogo”, revelou. “O meu pai era 

um jogador profissional, pelo que sempre alimentei uma empatia pelo 

jogo.”  

 



E no entanto o seu interesse mais profundo residia noutro aspecto: 

embora tente criar histórias o mais realisticamente possível, sempre 

tive tendência para relatos mais surreais”, declarou. “Sempre fui 

atraído, por assim dizer, para aquilo que Alain Resnais fez em O 

ÚLTIMO ANO EM MARIENBAD, onde o enredo encaixa como uma espécie de 

puzzle. Adoro manipular o conceito de realidade e misturar a memória 

com o presente e toda a conjectura de realidade VS fantasia. Este é, 

portanto, um projecto de sonho para mim.”  

 

A realidade de ROAD TO NOWHERE, que integrará o circuito dos festivais 

de Outono, incluindo o de Veneza, foi difícil: durante as rodagens na 

Carolina do Norte ficámos sem dinheiro, mas como já tínhamos os 

bilhetes de avião comprados, marchámos até à Europa (“Parar” diz 

Hellman “é morrer”.) Melissa, a filha do realizador, conseguiu 

angariar mais algum dinheiro mas, ainda assim, bastante menos do que 

era necessário. “O Peter Bard disse-nos que íamos precisar de 12 

milhões”, revelou Gaydos referindo-se ao executivo – e antigo 

publisher da Variety – que tem uma pequena participação no filme.  

 

Filmaram nas ruas de Londres, em Verona, e na igreja e de São Pedro em 

Vincoli, em Roma, em frente ao Moisés de Miguel Ângelo e ao túmulo do 

Papa Júlio II – sempre sem autorização. “Pensavam que éramos 

turistas”, diz Hellman.  

 

Shannyn Sossamon disse: Sabia que o filme seria um desafio, mas 

confesso que nunca tinha feito um filme em que os produtores fossem 

tão unânimes e categóricos a declarar o quão completamente falidos 

estávamos. As partes filmadas na Europa foram as últimas a ser 

filmadas e estávamos todos extremamente cansados e ficámos instalados 

num hotel que o Monte adora e que embora muito romântico era do género 

“Oh meu Deus, não dá para andar descalça nesta carpete.” E tornaria 



ela a fazê-lo de novo? “Oh, claro”, respondeu em tom sonhador “Ele já 

tem um novo projecto, aliás, estamos a fazê-lo juntos.”  

 

A devoção que Hellman desperta nos actores parece relacionada com a 

sua disponibilidade para experimentar. Entre outros seguidores, a 

atracção reside na incapacidade de incorporar o lado comercial e o 

interesse em optar por uma delineação mais poética. Por exemplo, A 

ESTRADA NÃO TEM FIM, claramente um road movie, é considerado por 

muitos como um dos melhores filmes da história do cinema americano. O 

FURACÃO e DUELO NO DESERTO conferiram um fôlego existencialista aos 

westerns (além de reavivarem a carreira moribunda de Jack Nicholson).  

COCKFIGHTER, também ele um road movie, expôs a fascinação de Hellman 

com a masculinidade e as relações. E STANLEY’S GIRLFRIEND que 

reacendeu a influência do realizador após 15 anos de inactividade foi 

um filme de terror informal, transportado à sumptuosidade: como parte 

da antologia TRAPPED ASHES, o filme sobressaiu como um secretário numa 

parada de mulas.  

 

Gaydos, o argumentista de ROAD TO NOWHERE, conhece Hellman desde a 

altura que escreveu uma carta, enquanto fã, há mais de 40 anos e criou 

uma história para ele: “Conhecia uma verdade sobre Hollywood”, revelou 

Gaydos, director da revista Variety: “Se eu pusesse outro nome na 

lista de potenciais realizadores, eles saltariam o nome dele e iriam 

directos ao outro realizador. Não queria ouvir um “Ah, claro o Monte 

Hellman é um dos grandes realizadores americanos, um génio, um tipo 

brilhante, um dos grandes cineastas americanos, um poeta, um talento 

fantástico… A ESTRADA NÃO TEM FIM é uma obra de arte. Mas não será 

possível encontramos alguém com mais credibilidade nas bilheteiras?”.  

 

Em 1997, o realizador George Hickenlooper (HEARTS OF DARKNESS) assinou 

o documentário MONTE HELLMAN: AMERICAN AUTEUR. “O Monte editou o meu 



primeiro filme, uma história de Roger Corman sobre uma guerra civil 

com vampiros com Billy Bob Thornton e Martin Sheen”, refere 

Hickenlooper. “Um filme absolutamente terrível de Roger Corman. Mas 

senti-me honrado que tivesse sido Hellman a montá-lo.   

 

Hickenlooper destaca ainda como foi revelador fazer um filme sobre uma 

“lenda viva”. “Monte estava encantado que quisesse fazer um 

documentário sobre ele “ conta. “A sua humildade e timidez foram 

provavelmente um obstáculo para a realização dos seus filmes. A sua 

personalidade é como o seu estilo de filmar. Nada agressiva.”  

 

Além disso o conceito de “lenda viva” também não é uma expressão que 

Hellman goste de ver aplicada a si. “Só fui exposto a esta expressão 

muito recentemente”, disse com uma gargalhada. “Mas é como receber um 

prémio de carreira. Recebi um num Festival de Cinema em Chicago e tudo 

o que consegui dizer foi ‘Não será um bocadinho prematuro?’. Espero 

que seja prematuro.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De JORGE MOURINHA 

 

O filme que não se pode ver só duas vezes 

 

À beira do fim de Veneza 2010, o veterano Monte Hellman oferece um 

grande momento de cinema com o "enigma impossível" que é "Road to 

Nowhere".  

E se, mesmo sem estar aqui uma obra-prima absoluta, estivesse aqui o 

Leão de Ouro de Veneza 2010? Haveria certamente quem gritasse 

“conluio”, “amizade”, “nepotismo”. Afinal, foi Monte Hellman quem deu 

a mão a Quentin Tarantino e o ajudou a montar “Cães Danados”.  

Mas é irresistível apostar em “Road to Nowhere” como filme maior do 

certame para um júri que inclui cineastas como Arnaud Desplechin (e 

todos sabemos como os franceses amam Hellman...), Luca Guadagnino, 

Guillermo Arriaga ou Gabriele Salvatores.  

É-o porque não se viu este ano em Veneza outro filme que exale tanto 

amor ao cinema, que defina tão certeiramente a mistura de sonho e 

pesadelo, fascínio malsão e entrega abnegada, masoquismo e 

transcendência de quem verdadeiramente vive o cinema.  

É-o porque se houve filme cinéfilo na competição 2010, foi este - 

Preston Sturges, Ingmar Bergman, Victor Erice são referenciados, 

homenageados directamente (há imagens de “O Espírito da Colmeia”, que 



Hellman refere na conferência de imprensa ser “uma obra-prima 

primária”, uma “âncora” para o seu cinema). 

“Road to Nowhere” é – diz Hellman - “o meu primeiro filme”. Porque em 

todos os anteriores ele entrou já com o processo em marcha, enquanto 

neste esteve envolvido desde o princípio. 

Ainda assim, “Road to Nowhere” não é exactamente uma obra-prima. A 

primeira longa de Monte Hellman em vinte anos não tem actores para 

isso; tem problemas de ritmo; alterna entre o extraordinário e o 

pretensioso, o notável e o pomposo. Há momentos em que o digital 

(mesmo que magnificamente utilizado pelo director de fotografia Joseph 

Civet) é demasiado “bruto”, demasiado artificial; há momentos em que 

os diálogos são tão banais que nos perguntamos se isto é tudo a sério. 

A própria história – de uma rodagem onde as fronteiras entre a 

realidade quotidiana e a ficção que se está a rodar se começam a 

confundir – não é nada de novo. 

Mas é precisamente na corda bamba entre o sonho e a realidade, que 

Hellman mantém permanentemente bamba até já não sabermos qual o nível 

de ficção que estamos a ver, que “Road to Nowhere” se ganha.  

Onde o “Mulholland Drive” de David Lynch (com o qual tem muitos pontos 

de contacto) se perdia rapidamente nos labirintos insondavelmente 

abstrusos da psique surreal do realizador, Hellman prefere ir 

esbatendo a “realidade” e a “ficção” até darmos por nós à deriva (os 

próprios actores confessam: nem sempre sabiam exactamente o que se 

estava a passar). Onde a “Origem” de Christopher Nolan mantém o mapa 

dos sonhos sempre precisamente referenciado, Hellman sabe que a sua 

mais-valia é a sensação de desorientação que constrói.  

Voltamos à conferência de imprensa, pouco frequentada, sinal da 

estranheza que “Road to Nowhere” instalou numa altura em que o cansaço 

da competição se faz sentir, numa “recta final” pouco estimulante. 

Voltamos a Hellman: “Um dos meus mentores é Jean Cocteau, que disse 

que uma obra de arte deve ser difícil de tocar, que temos de voltar a 



ela uma e outra vez para tentar compreendê-lo. Gosto que “Road to 

Nowhere” seja misterioso. Gosto, como sugeriu alguém como um slogan 

para o filme, da ideia que não se pode vê-lo apenas duas vezes.”  

(Vale a pena, dizemos nós.) 

“Road to Nowhere” é – já que estamos a carregar na cinefilia – uma 

espécie de “Vertigo” de vão-de-escada, cuja mulher fatal (interpretada 

fotogenicamente por Shannyn Sossamon) pode, tal como Kim Novak, “viver 

duas vezes” (para citar o título português do filme de Hitchcock). O 

centro do filme reside precisamente aí: perceber se Laurel, a actriz 

inexperiente que o realizador Mitchell contratou para ser a mulher 

fatal do “film noir” que está a realizar baseado num caso verídico, é 

ou não Velma, a verdadeira (e desaparecida) mulher fatal do dito caso 

verídico. 

E é nesse vai-e-vem de referências, nesse jogo constante de “mise-en-

abîme” sobre as imagens e as percepções (que termina, de modo 

magnífico, num espantoso grande plano sobre os lábios de Laurel), que 

“Road to Nowhere” transcende todas as suas limitações para se tornar 

num grande filme sobre o amor, sobre o cinema e sobre o amor ao 

cinema.  

O melhor filme de uma competição acima da média à qual não faltaram 

grandes filmes (de cabeça: Abdellatif Kechiche, Kelly Reichardt, Sofia 

Coppola, Pablo Larraín)? Provavelmente, não.  

Mas, em absoluto, o mais arrebatador e fascinante “statement” 

cinematográfico de Veneza 2010. Ou, nas palavras de Monte Hellman: 

“este filme é um enigma impossível. Cabe a cada espectador resolvê-lo 

sozinho.”  
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