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Sindelfingen – O filme mudo “Metropolis” de 1927 é um dos filmes 
mais conhecidos de ficção científica, que repetidamente anima 
músicos a fazer a sua sonorização. O Designer e artista António 
Brás criou para isso música electrónica moderna. 
 
O jogo entre imagens e música conhece a sua estreia absoluta no 
Sábado, no Pavillon de Sindelfingen na Calwer Straße 36, às 20.30 
horas. 
 

António Brás viu “Metropolis” pela primeira vez aos 16 anos, num cinema em Berlim e ficou fascinado. 
Mais ou menos quatro anos mais tarde começou a fazer música e a trabalhar como DJ. Em 2001 
Brás fez uma primeira sonorização de “Metropolis” que passou no Centro Cultural de Sindelfingen 
“Movida”. Agora aos 42 anos criou uma versão completamente nova, com a qual quer fazer uma 
tournée por toda a Alemanha. 
 
Como é que chegou a este projecto? Qual foi a sua motivação? 
A ideia surgiu-me nos meados dos anos 90 em duas festas electrónicas onde o filme foi projectado na 
parede e no público que dançava. De um modo inesperado, musica e filme misturaram-se para uma 
coisa completamente nova. No entanto o que mais me tocou foi a reacção do público, que estava 
muito interessado no filme em si. Assim nasceu o meu desejo de transportar este filme, com o seu 
sentido e o seu conteúdo para os dias de hoje, e através da música cativar sobretudo o interesse do 
público mais jovem. 
 
Como procede no processo da sonorização? 
Desde que faço música, trabalhei sempre com aparelhos criadores de sons electrónicos. Comecei 
cedo a produzir colagens sonoras experimentais, que em parte tocavam em filmes documentários, 
exposições, ou performances ao vivo, por exemplo no “1 Site – 2 Places” na praça da Câmara 
Municipal de Sindelfingen. A maior parte das sonorizações que o filme teve até agora, a musicalidade 
é muito clássica. Para interessar também o público mais jovem decidi fazer uma combinação de 
ambas, introduzindo assim Música Electrónica. 
 
E como é que isso acontece? 
Combino diferentes técnicas musicais com “Sampler”, “Mixer”, “CDs”, “Synthesizer” e 
“Drumcomputer”, que desenvolvi nos últimos três anos. Peças musicais escolhidas cuidadosamente, 
alteradas com sons electrónicos e composições, são reproduzidas em directo. É como se dois DJ´s 
passassem música em simultâneo e uma banda juntasse improvisações tocadas ao vivo. Só que 
neste caso é apenas uma pessoa que faz isto tudo. 
 
O filme “Metropolis” serve em especial para fazer sonorizações?  
Não mais nem menos que qualquer outro filme mudo. No entanto a particularidade de “Metropolis” é 
que é um filme polifacetado. Diferentes temas também são sobrepostos na minha nova sonorização. 
Temos por exemplo a cidade utópica. Temos A sociedade de duas classes, que parece ter um 
pensamento moderno, mas que no entanto deixa acontecer atrocidades e muito mais – é, por isso, 
um bom ponto de partida para diferentes interpretações musicais. 
 
Em que medida o filme ganha nova qualidade com a música? Acha, que com a música o filme 
se torna mais forte do que continuando mudo. 
Se a minha sonorização conseguiu transportar o filme para os dias de hoje, o meu desejo 
concretizou-se e todos os momentos motivacionais dos últimos anos valeram a pena. Se com isso o 
filme ganhou nova qualidade, cabe a cada espectador julgar. Eu estou convencido disso. E quem 
sabe o que acontecerá musicalmente nos próximos anos. Um compositor disse uma vez, que 
“Metropolis” precisava de nova música a cada dez anos.  
Filmes – independentemente de serem mudos ou não – sem música são impensáveis. A música 
transporta e reforça as emoções, que estão a ser passadas por imagens, junto do espectador. Um 
cinema cheio a passar um filme mudo, sem música, mas por outro lado com o barulho dos 
espectadores, deve tornar-se angustiante.  
 



Até que ponto acha “Metropolis” um filme moderno? Podemos hoje aprender alguma coisa 
com ele, ou é “apenas” um documento temporário artístico? 
A actualidade do teor de “Metropolis” torna-o moderno, mesmo nos tempos de hoje. Provavelmente 
irá perder relevância quando aprendermos a tirar as consequências do contexto, como nos 
relacionamos neste mundo, onde todos nós vivemos em conjunto. Como tal “Metropolis” não poderá 
ser considerado apenas um documento temporário artístico – mesmo que, numa perspectiva actual, o 
teor nos possa parecer banal. Ele toca todos que se ocupam com ele. 
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