
167166

O novo cinema grego e 
sua influência na crise 
econômica do país 

Camila Albrecht Freitas1
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Resumo: Este artigo tem como objetivo dissertar sobre a Greek Weird Wave ou a nova 
onda do cinema grego que, com filmes peculiares e ousados, bastante se difere das 
antigas produções do país, a exemplo de Theodoros Angelopoulos e seu cinema de 
contemplação tradicional na Grécia. Desse modo, o texto discute os diretores dessa 
nova safra e suas principais obras.

Palavras-chave: Cinema contemporâneo, crise, Grécia

Abstract: This article aims to elaborate about the Greek Weird Wave that with pecu-
liar and daring movies are quite different from the old productions of the country, like 
Theodoros Angelopoulos’ movies and his traditional cinema of contemplation in Greece. 
Thereby, the text discusses the directors of the new season and his major works.
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De uns tempos pra cá, a crise econômica se instaurou na Grécia 

gerando sérios problemas, como desorganização na estrutura fa-

miliar, desempregos, fome e calotes internacionais. Com isso, uma 

geração de cineastas gregos têm se movimentado a fim de com-

preender e retratar a situação de seu país, deixando um grande le-

gado de filmes que, carregada de metáforas e apresentando uma 

estética estranha e ousada, colocam o cinema na Grécia em uma 

nova fase: a de denúncia e manifestação, diferente do que se via 

dos anos 70 a 90, com Theodoros Angelopoulos e seus filmes re-

flexivos e contemplativos. Este artigo tem como princípio o desen-

volvimento de uma breve análise acerca deste novo momento que 

a produção cinematográfica da Grécia tem passado consequência 

do caos econômico que vem interferindo em vários países peri-
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féricos da Europa, e, portanto foca em relatar as principais obras 

da nova safra, de 2009 a 2013, apontando seus diretores e suas 

preocupações perante o rumo do país.

A novA ondA

É evidente que as crises que assolam um país influenciam em sua 

produção artística. A revolta por conta das guerras, do totalitaris-

mo, da censura e dos conflitos econômicos é fator determinante 

na construção das grandes expressões de arte. É como se o con-

flito existencial que permeasse entre o povo abalado pela crise 

criasse uma chama viva entre os artistas, que passam a clamar por 

mudança através de suas obras. A Sétima Arte é uma das gran-

des representantes na criação de produtos audiovisuais de cunho 

político e filosófico como forma de gritar por socorro ou, simples-

mente, mostrar o poder da arte enquanto ela sobrevive. O cinema 

latino-americano, coreano, iraniano, grego, entre vários outros pa-

íses periféricos são exemplos importantes de um cinema, em sua 

quase totalidade, que vai além do comercial e se sacrifica pela arte.

Constantemente algum país sem muita tradição no cinema surge 

com filmes bem trabalhados e resolvidos, que, sendo premiado 

em importantes festivais, resulta em destaque a determinado lu-

gar isolado. Exemplo disso é o Irã, na década de 90, a Turquia e a 

Romênia, que tiveram notoriedade há pouco tempo, e, de uns anos 

pra cá, esta parece ser a vez da Grécia.

Mesmo com produção razoável, a Grécia sempre se destacou nas 

questões estéticas e conceituais, em se tratando de cinema. The-

odoros Angelopoulos, um dos mais conhecidos diretores gregos e 

considerado o mais importante, com títulos como Viagem a Cite-

ra (Taxidi sta Kythira, Theodoros Angelopoulos, 1984), Paisagem 

na Neblina (Topio Stin Omichli, Theodoros Angelopoulos, 1988) e A 

Eternidade e um Dia (Mia Aioniotita Kai Mia Mera, Theodoros Ange-

lopoulos, 1998), mesmo que tenha variado muito a temática de seus 

filmes, que foram de abertamente políticos à extremamente filosófi-

cos e pessoais, sempre foi respeitado na Grécia pela forma humanis-

ta de construir seus filmes, a partir de um cinema de contemplação. 

Porém, de uns anos pra cá uma nova geração de cineastas gregos 

têm se sobressaído, com produções que possuem certa estranhe-

za ao retratar o cotidiano do país, ultrapassando a safra de culto 

ao mestre Angelopoulos na cinematografia da Grécia. Porém, é im-

portante ressaltar que antes de sua morte, no ano de 2012, Angelo-

poulos rodava um documentário que tratava do caos econômico na 

Grécia, fato que também o inseriu nessa nova safra do cinema grego.

Desse modo, com propostas cruas e ousadas na forma de retratar 

a realidade atual, essa nova onda criativa que se estabelece no 

país vem sendo chamada de Greek Weird Wave ou Novo Cine-

ma Grego. A nova onda começou há aproximadamente três anos 

quando Dente Canino (Kynodontas, Giorgos Lanthimos, 2009) foi 

indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e Attenberg (Athi-

na Tsangari, 2010) levou vários prêmios no Festival de Veneza. Na 

Grécia, desde então, diversos diretores têm criado produtos fíl-

micos de baixo orçamento que além de bem construídos tecni-

camente trazem um contexto social interessante e, por isso, têm 

conseguido satisfazer a crítica.

A produção nA novA sAfrA 

Giorgos Lanthimos é um dos principais representantes da nova sa-

fra grega desde 2009, por ser um dos primeiros diretores a surgir 

com filmes ousados e bem trabalhados, mesmo que a economia 

no país não passasse por uma boa fase. Dente Canino se empenha 

a representar a decadência da família e a falência da sociedade 

grega em geral, consequência de um país com problemas sociais e 

contingências políticas, além disso, através de metáforas faz diver-

sas reflexões acerca do poder e da liberdade, o que muitas vezes 

faz o filme beirar ao absurdo. Mais tarde, Lanthimos lança Alpes 

(Alpeis, Giorgos Lanthimos, 2011), que, com a mesma estranheza 

de Dente Canino, retrata a morte e a família grega e parece fazer 

alusão ao estado crítico da Grécia atual, carregando um humor 

sombrio e contraditório.

Outros títulos corroboram o que já foi dito sobre a produção cine-

matográfica grega e sua influência na crise econômica. Entre eles 

há destaque para filmes recentes como Miss Violence (Alexandre 
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Avranas, 2013), O Garoto que Come Alpiste (To agori troei to fagito 

tou pouliou, Ektoras Lygizos, 2012), L (Babis Makridis, 2012), Pa-

tos Selvagens (Wild Duck, Yannis Sakaridis, 2013), Metéora (Spiros 

Stathoulopoulos, 2012), Todos os Gatos São Brilhantes (Sygharitiria 

stous aisiodoxous?, Constantina Voulgaris, 2013) e vários outros.

Miss Violence é outra produção que retrata a família grega com 

crueza, insere o espectador em uma atmosfera de suspense de 

um casal que perde a filha, quando ela decide se suicidar em seu 

aniversário de onze anos pulando a varanda de casa. O mistério de 

sua morte, aos poucos, desmascara por completo aquela família e, 

em absoluto, a figura dominante do pai. Ao refletir um pouco acer-

ca do filme, é possível perceber o quanto Avranas toma bases na 

perda de valores da sociedade grega, consequência da crise, para 

construir seu filme e, sobretudo, mostra através de metáforas um 

momento difícil que seu país está passando. 

Já O Garoto que Come Alpiste mostra literalmente algo corriqueiro 

nos países emergentes: a presença da fome. O filme conta a história 

de um menino solitário que, desempregado e sem dinheiro, é obri-

gado a comer a comida de seu canário de estimação, realidade que 

choca quando percebida como fato, já que Lygizos não se preocupa 

em atenuar a situação que a massa da sociedade grega se encontra. 

Todos os Gatos são Brilhantes, produção de mais uma diretora filha 

da crise, nesse seu primeiro filme Constantina procura compreen-

der e relata, de maneira ímpar, a hierarquia e os problemas socio-

econômicos da Grécia. O filme é sobre Elektra, uma jovem mulher 

que se encontra totalmente sozinha, é formada em Artes, mas tra-

balha como baby-sitter e seu companheiro acabara de ser preso 

por cometer atos políticos violentos. É nessa atmosfera densa que 

o filme se desenrola e parece, por motivos óbvios, fazer clara alu-

são ao momento atual de seu país, principalmente pelo nome de 

tragédia que a protagonista carrega. Elektra, assim como a Grécia, 

presa entre seu passado e seu futuro, entra em crise e precisa des-

cobrir qual caminho seguir.

Em sua totalidade, estes filmes ousados da nova geração de ci-

neastas gregos revelam que um novo cinema está nascendo por 

lá. Um cinema que clama por mudanças e que não mostra pudor 

ao tocar na ferida aberta de seu país. Portanto, se considerar que 

a crise argentina foi responsável pela criação do novo cinema ar-

gentino, dos anos 90, e que as ferozes consequências da Segunda 

Guerra Mundial fizeram germinar o Neorrealismo Italiano, assim 

como várias produções estimuladas pelo caos socioeconômico e 

guerras, então já é possível perceber a crise em geral por um novo 

viés: como um impulso à produção cultural e artística.
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