
ós 
s m

 F r 
a g 

e 
n 

T 
o 

de... 

 

P 
alermo Shooting  

não é só um filme.  

 

O fim para o qual foi pensado 

pelo realizador transforma-o 

quase automaticamente num 

filme de culto. Um filme com uma fotografia exemplar, 

pensado quase fotograma por fotograma, sensível ao 

movimento e com um ritmo lento, mas propositado, para nos 

arrastar para a forma como sentimos a passagem do tempo, 

“gosto de como o tempo passa. Devagar. Tudo depende de 

quanto tempo nos damos para sentir o tempo.”  
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No Fantasporto (2009) disse Wenders: “Sofro da doença 

de não ter tempo suficiente, nem para mim, nem para 

os outros. Por isso, fiz um filme sobre um fotógrafo. 

Porque os fotógrafos sofrem desta doença mais do que 

qualquer pessoa, já que trabalham com ferramentas 
que apagam o tempo.”  

A história do filme é simples.  

Um fotógrafo famoso  

de renome mundial, Finn, leva uma vida agitada, dorme pouco,  

o telemóvel nunca pára de tocar e a música dos seus  

auscultadores são a companhia mais constante  

e que lhe dão o poder de se isolar completamente do 

mundo.  

A música é o primeiro tijolo na construção de um mundo 

só seu  
que tenta recriar nas fotografias que faz.  

A verdade fotográfica e a manipulação,  

o drama do fotógrafo perante a impossibilidade de capturar 

o momento e a preocupação atenta com o que o rodeia 

caracterizam esta personagem tipo com a qual é fácil,  

para qualquer fotógrafo, se identificar.. 

Subitamente, a sua vida fica fora de controlo.  

Uma viagem que o transporta para fora de si mesmo 
leva Finn a partir e deixar tudo para trás. A sua viagem leva-o de 
Dusseldorf até Palermo. Aí, vê-se perseguido por um misterioso 

atirador que o segue com um propósito de vingança.  

Sobre o resto, 
contá-lo 

seria um spoiler. Vejam-no 
atentamente e interpretem-no da forma que o realizador nos 

aconselha: sintam-se atingidos pelo shoot deste filme e interajam 
com ele.  
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Resenha Biográfica:  

 Nasceu a 14 de Agosto de 1945 em Düsseldorf, Alemanha. 

 Ernst Wilhelm Wenders, mais conhecido como Wim Wenders 
associa-se a uma imagem de inquietação que trespassa todos os seus 
filmes onde a vida tem sempre uma grande dose de questionamento. 
Isto faz dele o mais internacional do Novo Cinema Alemão, “pai” de 
personagens em constante crise existencial e de trajectória incerta.  

 Antes de se dedicar ao cinema Wenders estudou filosofia e 
medicina na Universidade de Freiburg na Alemanha. Desistiu para se 
voltar para o estudo do ser humano nas “películas” entrando para a 
Hochshule für Film und Fernsehen (Escola Superior de Cinema e 
Televisão) em Munique. Entre 1967 e 1970 conciliou o curso com 
viagens a Paris onde estudou pintura.  
 Wenders ocupa um lugar de destaque entre os cineastas europeus 
por conjugar a visão poética da realidade típica do cinema da Europa 
com a dinâmica de contar histórias da cinematografia americana. Esta 
está plasmada em filmes como "O Amigo Americano", "Paris, Texas", 
"Asas do Desejo", ou "Até ao Fim do 
Mundo”. Em “Palermo Shooting” Wim 
Wenders presta homenagem aos 
cineastas Ingmar Bergman e 
Michelangelo Antonioni, com quem 
trabalhou directamente. 
 
 
 
 
 Esta foi a primeira vez que filmou 
em Dusseldorf. A cidade natal do 
autor é o ponto de partida para a 
história de um fotógrafo egocêntrico 
que não tem tempo para nada, nem 
para ninguém até ao dia em que é 
confrontado com a morte, primeiro por 
um fantasma (Lou Reed) e depois 
pela própria, personificada por Dennis 
Hopper. 
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