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Léon trabalha no crematório de um hospital, numa pequena cidade da Polónia. 
No passado foi testemunha de uma brutal violação. A vítima, Anna, é uma 
jovem enfermeira que trabalha no mesmo hospital. 
Léon gosta de espiar Anna, de dia nas ruas e à espreita pela janela durante a 
noite. Mas ele quer mais. Uma noite, esgueira-se para dentro do quarto e passa 
a noite sentado na cama, a olhar para Anna, iluminada apenas pelo luar. 
A obsessão cresce e as visitas nocturnas sucedem-se. Pouco a pouco, Léon 
começa a influenciar a vida de Anna. Cose um botão, arranja o relógio partido, 
deita fora a comida estragada, e Anna começa a notar as estranhas mudanças. 
Mas até onde irá a obsessão, ou o amor, de Léon ? 
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«Quatro Noites com Anna é um filme íntimo. Lida com um assunto íntimo, pouco 
convencional: um homem esgueira-se para o quarto de uma mulher à noite, 
enquanto ela dorme. A abordagem estilística – a atenção ao pormenor, o foco 
nos aspectos mais simples da existência quotidiana – também é íntima. Básica, 
honesta, subtil e sucinta. A minha intenção era a de transmitir o máximo de 
credibilidade a uma história aparentemente estranha. Explorar o que é racional 
no que, à superfície, pode parecer irracional e psicótico.  
A história representa uma necessidade básica de contacto com outro ser 
humano, desesperado, numa sociedade que parece construir mais e mais 
barreiras entre as pessoas. E a coragem, que por vezes quase toca a loucura, que 
é precisa para as destruir. O que vêem é uma história excêntrica, perturbadora, 
no entanto genuinamente romântica.  
O tom do filme é subtil, discreto e não é pretensioso – frontal, a realidade polaca 
é abordada de forma naturalista, contudo poética. A estrutura é repetitiva e 
elíptica e favorece a sugestão em vez da explicação.» 
 

Jerzy Skolimowski 
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Entrevista com Jerzy Skolimowski para os Cahiers du Cinéma 
 
Filmou o seu anterior filme, FERDYDURKE, em 1991. O que fez durante este 
período ? 
Pintei. Tive finalmente tempo para pintar tudo o que queria pintar. Expus nos 
Estados Unidos, no Canadá, em França, na Polónia. A pintura foi sempre a arte 
que me interessou mais. Pinto desde a adolescência, depois disso nunca mais 
tive tempo. Uma coisa contribuiu para que eu voltasse a pintar, foi que com a 
idade e as experiências não muito felizes que tive quando fiz os meus filmes, 
desenvolvi uma certa aversão a misturar-me com as pessoas. Neste estado físico 
desde há 15 anos, não conseguia ainda ver-me a fazer filmes. Tranquei-me no 
meu atelier, descansei do cansaço causado por todas aquelas pessoas. E foi há 
pouco mais de um ano que me senti de novo pronto. 
Onde vivia? 
Em Malibu, na Califórnia. A vista que se estendia em frente à minha casa trazia-
me um certo conforto mental. Não tinha mais nada senão o oceano à minha 
frente. E atrás de mim, a montanha. Isto pode parecer estranho, que tenha 
levado tanto tempo a descansar… de certa forma o tempo parou. Soube 
algumas coisas, que se podem contar pelos dedos de uma mão. Foi através de 
amigos que soube do famoso caso do OJ Simpson, que a América comentava 
hora após hora, estava desligado, sem televisão nem jornais. Não soube que ele 
tinha sido considerado inocente. Foi como se tivesse passado quinze anos 
noutro planeta. 
Como é que voltou a vontade de escrever? Para este filme em particular? 
Como sou membro da Academia dos Óscares, todos os anos me enviam o 
conjunto dos filmes considerados para as nomeações. Geralmente não passo dos 
primeiros minutos. Pus-me a questão: qual é o filme que eu quero ver? Tudo 
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começou com um fait-divers que a Ewa Piaskowska leu num lado qualquer: no 
extremo oriente, um homem terrivelmente tímido, muito apaixonado por uma 
mulher, encontrou uma forma de se aproximar dela: de noite esgueirava-se 
para dentro da sua casa, apenas para olhar para ela. É tudo. 
Porquê filmar na Polónia? 
Era o mais simples. Tinha liberdade total. 
Nós produzimos o filme, com a ajuda da Ewa Piaskowska e do Paulo Branco. 
Tinha quarenta dias de filmagens, duas vezes mais do que é habitual na 
Polónia. 
O filme é fundamentalmente polaco na sua mistura de tragicomédia, com esta 
personagem isolada, obsessiva. 
Sim, provavelmente. A Polónia é um país bastante surrealista. O surrealismo 
contém o lado ridículo e o lado trágico. A primeira imagem que me vem à 
mente é aquela da vaca que flutua sobre a água. Léon, a personagem, vai à 
pesca e quis que, nessa situação normal da sua vida, houvesse um sinal que se 
iriam passar coisas bizarras. 
O cenário da cena de violação é extraordinário: um barco de pesca, no meio de 
um kolkhoze abandonado. 
De facto as coisas estão ligadas, queria confrontar dois elementos, a água e o 
fogo. O Léon está em contacto diário com a água porque pesca e com o fogo 
porque trabalha no crematório de um hospital. 
Procurei então um lugar onde houvesse muita água, lagos: em Mazourie, no 
nordeste da polónia, a agua é visível em toda a parte. Nesta região há também 
um choque de culturas: é na fronteira entre a antiga Polónia e a antiga Prússia 
Oriental. A influência alemã é perceptível na arquitectura do hospital e, ao 
mesmo tempo, as pequenas casas são polacas. Esta história passa-se em todo o 
lado e em lado nenhum. Não me interessava mostrar os carros, os telemóveis, 
os televisores…  
A estranheza dá lugar a uma história de amor. 
Se compararmos o filme aos meus filmes mais antigos, aqui quis contar a 
história de um sentimento. Mas, a um dado momento, o espectador pode não 
aceitar este herói. Queria uma atitude ambivalente. Que o espectador o queira 
defender quando ele é condenado mas, por outro lado, que ele não seja aceite a 
100%. Ele levanta uma certa suspeita, como se tivesse em si uma tendência de se 
auto-acusar. É testemunha de uma violação: talvez essa visão o tenha fascinado, 
talvez ele tenha sido demasiado cobarde para intervir. Não queria um herói 
simpático, quero que ele seja visto à distância, com uma certa condescendência, 
da parte dos espectadores. Os espectadores devem sentir-se melhores, mais 
inteligentes, que o meu herói. As coisas estão em melhor lugar na mente do 
espectador do que na cabeça da personagem. É uma personagem no limite do 
autismo. Ele não faz parte do mundo. Durante a violação, ele é surpreendido 
pelo facto de a vida lhe apresentar algo de incompreensível. O mundo vinga-se 
dele no tribunal. Ele não responde, a sua cara está ausente. Como eu costumo 
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dizer, chamo a essa expressão «cara de Buster Keaton». Como se estivesse à 
parte. Prefere olhar para uma mosca; é qualquer coisa que pertence ao seu 
mundo. 
Ele é próximo dos animais. 
O único momento em que senti um nó na garganta no cinema foi em Au Hasard 

Balthazar. A minha personagem é tão limitada como esse burro. Identifico-me 
até um certo ponto com a personagem. No início do filme, vemos num espelho 
que distorce como o mundo gostaria de o ver, de forma a poder arrumá-lo 
numa gaveta. Esta cara transparece a nossa inquietude. Mas é apenas uma 
aparência.   
O mais comovente é a sua maneira de ser desajeitada. 
Sim, essa maravilhosa tristeza não consiste apenas num esgar, ela toca o corpo 
inteiro. Em Hollywood, não poderia ter esta delicadeza de trato; seria preciso 
que ele fosse mais bruto.  
Como encontrou o seu actor? 
É a melhor escolha de um intérprete para qualquer papel que eu já fiz. Tinha 
três candidatos. O mais jovem tinha 22 anos, o mais velho 50, o terceiro estava 
entre os dois. O mais jovem é um verdadeiro talento em ascensão. O segundo, 
reconhecido no mundo artístico, actor inteligente; uma força intelectual. O 
terceiro, um homem quebrado pela vida, actuava num teatro de província, 
papéis que lhe iam calhando. Foi ele que me convenceu. Os outros dois iriam 
interpretar Léon, ele conseguiu tornar-se nele.  
Já tinham trabalhado juntos? 
Hoje em dia tenho a impressão que ele não participou ou que, se o fez, não o fez 
de maneira consciente. Passou-se algo mágico, o Léon impôs-se nele. Não fez a 
leitura do guião; um mês antes da rodagem, pedi-lhe que calcasse biqueiras de 
aço para tornar o seu passo mais pesado: isto transformou a sua maneira de 
andar. Submeteu-se a uma lavagem cerebral. Ele tinha medo de não estar em 
condições de fazer o que eu lhe tinha pedido: eu disse-lhe que é mesmo essa a 
personagem. Pode fazer-se de outra forma, como Daniel Day-Lewis em My Left 

Foot: ele injectou-se com a personagem como se tivesse vivido a vida dela; entre 
os takes, cobria a cabeça para não estar em contacto com os outros. É um 
método técnico. Como em Rain Man, estamos face a uma grande interpretação. 
Enquanto que no meu filme, eu acredito que: sim é ele, é genuinamente ele. 
Criou-se uma outra coisa, no limite de uma psicoterapia.  
Pensa agora no projecto América segundo Susan Sontag? 
Não penso em nada. Não chego mesmo a pintar. Tenho de me recompor deste 
filme e das filmagens. Por agora tenho ainda de sofrer com este filme. 
 
Entrevista realizada por Stéphane Delorme, Cahiers du Cinéma. 
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Jerzy Skolimowski é sem dúvida um dos maiores cineastas polacos. Nascido a 
5 de Maio de 1938 em Lódz (Polónia), publicou muito cedo poemas e romances, 
e seguiu depois uma formação na escola de cinema, na notável companhia de 
Roman Polanski. Foi autor do argumento da primeira longa-metragem deste, 
LE COUTEAU DANS L'EAU. Durante os anos 60, o cinema de Jerzy 
Skolimowski participa da renovação do cinema da Europa Central e Oriental no 
seguimento da Nouvelle Vague francesa. Nesta época, Skolimowski participou 
também em filmes como actor e praticava boxe amador. O compromisso físico, 
o esforço dispendido, a energia, encontram-se precisamente nos seus filmes 
tanto na realização e na montagem como no ecrã, e permaneceram ao longo de 
toda a sua carreira um sinal particular da sua poesia. Filmes como 
WALKOVER, LE DEPART, DEEP END, mostram a juventude e a adolescência 
como um estado onde se manifesta um impulso vital inquieto. LE DEPART 
recebeu o Urso de Ouro do Festival de Berlim em 1967. Em 2001, Jean Narboni 
fala também deste filme como «um dos mais belos filmes jamais realizados 
sobre a ideia da juventude». A meio dos anos 60, Jerzy Skolimowski trocou a 
Polónia pela Grã-Bretanha, antes de viver nos Estados Unidos. Da sua 
filmografia podemos distinguir as obras pessoais, quase autobiográficas e as 
grandes produções internacionais, adaptações literárias como THE 
ADVENTURES OF GERARD, KING, QUEEN, KNAVE, THE SHOUT, THE 
LIGHTSHIP, TORRENTS OF SPRING e FERDYDURKE, nas quais imprimiu a 
sua assinatura.  
Um habitué do Festival de Cannes, Jerzy Skolimowski vê os seus filmes ali 
representados desde 1972, particularmente com 5 nomeações e 2 prémios : 
Grande Prémio Especial do Júri para LE CRI DU SORCIER em 1978 e Prémio de 
Melhor Argumento para TRAVAIL AU NOIR em 1982. Foi também membro do 
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júri da selecção oficial em 1987. Continua a receber numerosas homenagens, 
particularmente em 2001, no Festival de Belfort, e depois na cinemateca 
francesa em 2002. Não raras vezes vemos os seus filmes associados aos de 
Godard, como em Nantes, em 2003. Mais recentemente, a cinemateca do 
Québec ofereceu-lhe uma bela mostra, através da retrospectiva de treze dos 
seus filmes sobre o tema «Entre a Errância e o Exílio». Com QUATRO NOITES 
COM ANNA, Jerzy Skolimowski propõe um filme noir, intimista, que disseca o 
universo mental do seu herói através de uma dialéctica objectiva-subjectiva, 
entre o naturalismo e a poesia. É assim que ele renova com a sua veia pessoal.  
 

Filmografia 
 

Realizador 
 
2008 QUATRE NUITS AVEC ANNA 
1991 FERDYDURKE 
1989 EAUX PRINTANIERES (Torrents of spring) 
1985 LE BATEAU PHARE (The Lightship) – Prémio de Realização do Festival 
de Veneza 
1984 LE SUCCES A TOUT PRIX (Success is the best revenge) 
1982 TRAVAIL AU NOIR (Moonlighting) - Prémio de Melhor Argumento no 
Festival de Cannes 
1981 HANDS UP! 
1978 LE CRI DU SORCIER (The Shout) - Grande Prémio Especial do Júri no 
Festival Cannes 
1972 ROI, DAME, VALET 
1970 DEEP END 
LES AVENTURES DU BRIGADIER GÉRARD (The Adventures of Gerard) 
1967 LE DEPART - Urso de Ouro do Festival de Berlim 
 
Produtor 
 
2008 QUATRE NUITS AVEC ANNA 
1993 THE HOLLOW MEN de Joseph Kay e John Yorick 
1984 LE SUCCES A TOUT PRIX de Jerzy Skolimowski 
1982 TRAVAIL AU NOIR de Jerzy Skolimowski 
1966 BARRIER – Grande Prémio do Festival de Bergamo – prémio Especial do 
Júri do Festival de Valladolid 
1965 WALK OVER 
1963 LE COUTEAU DANS L'EAU de Roman Polanski 
1960 INNOCENT SORCERERS de Andrzej Wajda 
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Actor 
 
2006 LES PROMESSES DE L'OMBRE de David Cronenberg 
2000 AVANT LA NUIT (Before night falls) de Julian Schnabel 
1998 L.A WITHOUT A MAP de Mika Kaurismäki 
1996 MARS ATTACKS! de Tim Burton 
1987 BIG SHOTS de Robert Mandel 
1985 SOLEIL DE NUIT (White Nights) de Taylor Hackford 
1981 LE FAUSSAIRE (Die Falshung) de Volker Schlöndorff 
1966 BARRIER – Grande Prémio do Festival de Bergamo – Prémio Especial do 
Júri do Festival de Valladolid 
1965 WALK OVER – Prémio do Festival de Mannheim 
1964 SIGNES PARTICULIERS: NÉANT 
 
Argumentista 
 
2008 QUATRE NUITS AVEC ANNA 
2005 AMERICA 
1991 FERDYDURKE 
1989 EAUX PRINTANIERES 
1984 SUCCES A TOUT PRIX 
1982 TRAVAIL AU NOIR (Moonlighting) – Prémio de Melhor Argumento no 
Festival de Cannes 
1981 HANDS UP! 
1978 LE CRI DU SORCIER (The Shout) – Grande Prémio Especial do Júri no 
Festival Cannes 
1970 LES AVENTURES DU BRIGADIER GERARD (The Adventures of 
Gerard) 
         DEEP END 
1967 LE DEPART - Urso de Ouro do Festival de Berlim 
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Artur Steranko (Leon Okrasa) 
Nascido em 1958, seguiu uma formação de Arte Dramática no Teatro 
“Wybrzeze” de Gdansk. Está desde 1981 na companhia de Teatro Jaracza de 
Olsztyn.  
 

 
 
Kinga Preis (Anna) 
Nascida em 1971, licenciou-se na Academia de Artes Dramáticas de Wroclaw. 
Foi distinguida com dois prémios ORZEL para melhor actriz em 2001 e 2006. 
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Depois de 17 anos de silêncio e de raiva 
O grande regresso de Skolimowski 
«Quatro Noites com Anna» marca a reconciliação de Jerzy Skolimowski com o 
cinema 
Um dia, ele desapareceu. Jerzy Skolimowski entrou no silêncio. E aí ficou 
durante 17 anos. Poeta desconcertante, cineasta desconcertado, deixou a 
Polónia e assim perdeu o seu país natal, apagado pelas últimas convulsões do 
comunismo. Skolimowski entrega hoje QUATRO NOITES COM ANNA, um 
filme excepcional, soberbo, sobre a ilusão, o amor, o olhar, a loucura.  
Cada imagem, cada movimento de câmara, cada resposta é a expressão de uma 
urgência, de uma necessidade, de uma mestria absolutas. Aos 70 anos, o 
realizador volta ao país do esquecimento: ele estava apagado para o mundo, ele 
reabre os olhos. Ate há uns dias ele não sabia que OJ Simpson tinha sido 
julgado e absolvido. Sob o céu azul de Malibu, tornou-se autista, Skolimowski 
pintava as telas que mergulhava logo de seguida na sua piscina. Retirava as 
imagens encharcadas, turvas, suaves, bocados de nevoeiro, «como a minha 
vida», diz. 
O filme começa com um homem, Okrasa, de mente simples, numa rua 
lamacenta, numa aldeia em Mazurie, o país dos lagos e das florestas no norte da 
Polónia. Ele compra um machado, meticulosamente embrulhado. Assiste a uma 
acidente. Vê uma violação. Ele cuida da avó, acamada. O tecto baixo abafa os 
sons, as paredes de tijolo fazem fronteira com o horizonte, as linhas de fuga não 
existem. Okrasa atira uma mão cortada para uma fornalha. Vai pescar, e um 
cadáver de uma vaca morta flutua. Tudo muda de repente: fascinado por Anna, 
uma enfermeira que trabalha no hospital vizinho, Okrasa perde-se de amores: 
esgueira-se, de noite, para o quarto da mulher para a ver dormir. Para coser um 
botão. Para lavar a louça, para pintar as unhas de Anna… quem é ele? Um 
potencial criminoso, um ladrão, um sonhador? A realidade parece perturbar-se, 
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o passado corta o presente e, no fim, a última imagem do filme, fantástica, 
esmaga todas as certezas. Estas quatro noites com Anna não serão apenas uma 
amostra do inferno? 
Nunca Skolimowski desperdiça uma imagem para contar coisas inúteis: assim, 
quando Okrasa volta, vê a cama da sua avó vazia, parte uma porta. Plano 
seguinte: uma procissão funerária na neve. Qualquer outro realizador teria feito 
um plano da porta aberta, da avó desfalecida, da cara do herói. Skolimowski vai 
ao essencial: não permite nenhuma identificação com o herói. «Eu sugiro pistas 
falsas», diz. Está na sua natureza, esta mistura de absurdo trágico e de ironia 
amarga, de agressividade dominada e de imagens meticulosamente compostas. 
Ex-boxeur, o cineasta sempre brincou com o ser e não ser: argumentista de 
COUTEAU DANS L’EAU, primeiro filme de Polanski, Skolimowski é filho 
espiritual de Bruno Schulz e de Edvard Munch. Os seus filmes demonstram-no, 
onde ele mistura o seu desespero. «E depois, um dia, já não tinha nada a dizer», 
explica. Perseguido no seu país por anti-estalinismo (o seu filme HAUT LES 
MAINS! foi censurado), rebelde contra todas as formas de autoridade, assina 
um último filme FERDYDURKE, em 1991, e «fiquei doente. Nem sequer 
conseguia falar com as pessoas. Sentei-me sob o céu azul da Califórnia, e fiquei 
lá, no clima que nunca muda». 
Foi nesta fatia de eternidade que Skolimowski se fechou. O motivo? «A 
aversão», diz. Dos outros, do exterior, de tudo. «Faço de actor às vezes, mas é 
fácil, não requer esforço algum»: ele aparece em MARS ATTACK, de Tim 
Burton e em PROMESSES DE L’OMBRE, de David Cronenberg. 
Com a sua cara de ex-boxeur, nariz destruído, grandes bochechas, boca amarga, 
ele prende o olhar, feito o trabalho, parte de novo para a vazia parte de Malibu. 
«Depois li um artigo de dez linhas sobre um tipo que olhava para uma mulher a 
dormir e, em dez dias, escrevi o argumento.» Voltou tudo: a força, a beleza, a 
visão. Em quarenta dias de rodagem, Skolimowski tornou-se de novo nele: 
«Assim que acabei as filmagens, telefonei ao Polanski. Ele disse-me “Vou já.” 
Uma meia hora mais tarde, lá estava ele.» Polanski disse: «Eu devia ter feito este 
filme.» 
Hoje em dia ele vive um pouco na Califórnia e um pouco na Polónia, no meio 
de uma bela floresta. Outrora deixou-se enraivecer peça ditadura vermelha; 
agora, deita-se triste perante «a vulgaridade do capitalismo». A loucura é 
própria dos polacos, o exílio a sua contrição: no filme, Okrasa é um ser à parte, 
um solitário (genialmente interpretado por Artur Seranko), como Skolimowski. 
Para o actor como para o realizador «o filme é uma psicoterapia». «Tenho de 
viver, diz ele, com os sintomas deste filme.» Brevemente, talvez, vai rodar um 
outro projecto, intitulado AMERICA. 
Vi três vezes QUATRO NOITES COM ANNA. Mesmo fechando os olhos, ainda 
vejo a lama, o cinzento, os tijolos, um universo encharcado. Como as telas de 
Skolimowski, o seu filme esbate-se na vida. 
François Forestier, Le Nouvel Observateur, 30 Outubro de 2008 
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Thriller surrealista 
Quase desprovido de diálogos, maravilhosamente filmado e enquadrado com 
uma luz de aquário, este filme sonâmbulo suscita uma inquietude permanente. 
Encarna à vez o thriller surrealista e a farsa tragi-cómica, tem o efeito de uma 
quimera estética que foi beber a Alfred Hitchcock e a Bruno Schulz. 
A impotência e o romantismo do herói evocam o universo predilecto do 
cineasta e sugerem-nos que ele permaneceu o mesmo num mundo que mudou 
imenso, sem duvida para pior. QUATRO NOITES COM ANNA é a alegoria de 
um regresso, que é fundamentalmente o de Skolimowski ao cinema e à Polónia. 
De certa forma uma nova partida, que reitera a irónica aversão do artista face a 
um mundo que, decididamente, também é hostil à vontade humana. 
Jacques Mandelbaum, Le Monde 
 
QUATRO NOITES COM ANNA, que fez a abertura da Quinzena dos 
Realizadores em Maio ultimo em Cannes, parece à primeira vista um filme 
muito simples. Não é nada disso. De uma escrita cinematográfica pura e forte, à 
montagem muito trabalhada (a parte em que Skolimowski joga com os 
flashbacks é magistral), este filme quase mudo é composto de rimas interiores, 
de múltiplos quadros sobrepostos, de campos alinhados, de pontos de fuga que 
constroem um mundo inquietante, por vezes realista (a crueldade do meio do 
trabalho) e abstracto, quando toca a questão do olhar, da identificação, destas 
questões em que trabalham os realizadores desde sempre.  
Skolimowski mostra sobretudo no que é que a imaginação, quando interposta 
entre a realidade e o nosso olhar, pode deturpar as nossas sensações, os nossos 
pensamentos e também as nossas vidas. Num filme pleno de falsas verdades 
onde um ser humano tenta em vão sobreviver e experimentar os sentimentos 
numa sociedade onde cada um vive com a sua solidão e o seu egoísmo. Enfim, é 
por vezes sombrio, por vezes engraçado (graças particularmente à performance 
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do actor principal), kafkiano, profundamente desesperado, pode assim ser visto 
como um auto-retrato irónico de um cineasta desiludido pela humanidade. 
Jean-Baptiste Morain, Les Inrocks, 5 Novembro de 2008 

 
Mais ainda que pelas incursões no quarto mágico, tudo o que tem lugar lá fora, 
a personagem amparada pelos amplos travellings, é formidável. Tem uma 
força, uma tensão, que nos remete para os melhores os filmes do cineasta, e que 
dialogam voluntariamente com Lenz, de Büchner, Kafka, Beckett, Gombrowicz. 
No aspecto intemporal de uma história que se passaria da mesma forma nos 
anos 50. O cineasta sai da sua reserva e retoma o diálogo onde o tinha deixado. 
Não corre atrás de nada, não muda nada. Na abertura da Quinzena, em Cannes, 
com os seus óculos escuros, ele gritou aos quatro ventos: «I’m back.». E tem 
razão.   
Stéphane Delorme, Cahiers du Cinema 
 

Frio como a chuva, despido como o campo polaco no Inverno, este filmo lento, 
quase mudo atravessa até à medula pois surpreende pelo calor inexplicável que 
contém. Uma obra milagrosa. 
Veronika Dorman, Le Figaro Magazine 
 

É por vezes de uma bela complexidade e de uma clareza extrema, secreto como 
o são as paixões humanas, simples como pode ser um romance de Maupassant, 
é o muito grande cinema, como só podem oferecer as obras de quem, por se 
terem largamente exposto, já não procuram mostrar-se e que sobretudo já não 
têm nada a provar. 
Pascal Mérigeau, Le Nouvel Observateur 
 

Sem duvida um dos grandes impactos cinematográficos deste ano (…) 
Skolimowski retoma as suas marcas: as imagens gráficas, uma realização muito 
afiada e um humor trágico lancinante. É o tipo cinema que já não se faz: 
lapidado como um diamante. 
F.F., TéléObs 
 

Depois de 17 anos de silêncio, o realizador polaco voltou para rodar um filme 
surpreendente. 
(…) 
De repente temos vontade de aconselhar todos os cineastas a parar durante 
dezassete anos. 
E.N., le Figaro 
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A magnífica obsessão de Skolimowski  
Um comovente comeback: uma das estrelas do "novo cinema" polaco dos anos 
60 está viva. Jerzy está intacto. As Quatro Noites de Anna foi ontem o 
acontecimento na Quinzena dos Realizadores.  
Os filmes de Jerzy Skolimowski - e julgamos que os filmes estão na cara dele - 
são altivos e perversos como um príncipe libertino (caído em desgraça), são 
líricos como um poeta e obsessivos e frágeis, resume-se tudo a isso afinal, como 
o desejo de um homem. É essa a cara de As Quatro Noites de Anna, ontem 
recebido em Cannes como o "grande come-back" de um "cineasta 
contemporâneo". Jerzy, que foi um boxer amador, está em todas as páginas dos 
jornais. 
A nostalgia favorecia que não se deixasse passar o simbolismo da ocasião: 
aquele que, nos anos 1960, ajudou a soprar os ventos da mudança no cinema 
europeu, aquele que foi uma das estrelas (com Roman Polanski, para quem 
escreveu A Faca na Água) de uma geração que, saída da escola de cinema de 
Lodz, na Polónia, renovou com insolência e com o desespero da tragi-comédia o 
cinema polaco, abria ontem a Quinzena dos Realizadores, secção que, no pós-
Maio de 68, deu a mão às "novas vagas" que explodiam pelo mundo.  
Pois não é preciso um pingo de nostalgia para aclamar As Quatro Noites de 
Anna, filme que nos deixa boquiabertos pela precisão e economia, que nos 
emociona pela coragem em relação ao que é humano, filme que vibra como se 
descobrisse pela primeira vez as possibilidades de juntar uma imagem e um 
som. Filme de fome de cinema, filme de juventude, o que não quer dizer que 
seja um filme jovem...  
Está tudo aqui, intacto, está tudo aqui poderosamente sereno e vital, 17 anos 
depois do último filme de Skolimowski, que tem hoje 72 anos: o voyeurismo, a 
obsessão, a inadequação ao mundo... que estavam em Walkover (1965), Deep 
End (1970), Moonlighting (1982) ou O Navio Farol (1986)... e que são, 
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Skolimowski consente, traços possíveis de um auto-retrato. É a história, baseada 
num "fait divers", da obsessão de um operário de um crematório de hospital, 
obsessão por uma enfermeira, que um dia decide avançar e penetrar, de noite, 
no quarto dela. É a pequena e kafkiana tragédia de um homem ridículo – 
através dele se calhar resgata-se algo da humanidade dos voyeurs de Peeping 
Tom (o filme de Michael Powell) e Psico, de Hitchcock.   
É um filme dirigido em estado de graça. Skolimowski dizia ontem: "em estado 
de zen". Quase de duas décadas depois de um filme que o deixou muito infeliz 
com o cinema, Ferdydurke (adaptação de Witold Grombrowicz), sentiu-se, 
enfim, "limpo" da excessiva proximidade com o comércio... Foi preciso esse 
tempo todo, em que se dedicou à sua paixão inicial, a pintura, em Malibu, EUA, 
foi preciso esse tempo todo para sentir-se indiferente a Hollywood e à América, 
e atirar-se a um duplo regresso, o cinema e a Polónia, onde agora vive. Neste 
filme co-produzido com Paulo Branco, depois de um outro projecto comum ter 
caído (Skolimowski dirigiria a adaptação de In America, de Susan Sontag, com 
Isabelle Huppert na protagonista), Jerzy sentiu-se "sem pressão de espécie 
alguma, outra vez artista, ou seja, aquele que faz para si. É isso o que vocês vêm 
no ecrã". 
Vasco Câmara, Público 
 
(…) 
Jerzy Skolimowski está de volta e com um filme fulgurante. Chama-se 
QUATRO NOITES COM ANNA, foi produzido por Paulo Branco e teve honras 
de abertura da Quinzena dos Realizadores. Que o filme tenha sido escolhido 
para abrir a Quinzena, eis o que não pode deixar de evocar um forte 
simbolismo. De facto, eis uma secção (este ano na sua 40ª edição) nascida para 
celebrar os estilos e diferenças dos autores de todo o mundo. Se Skolimowski 
pode ser definido nesse campo, e como um genuíno autor: a sua visão do 
mundo parece enraizar-se na banalidade mais amorfa do quotidiano para, 
depois, gerar uma impressionante arquitectura de factos concretos e emoções 
enigmáticas. 
QUATRO NOITES COM ANNA parte de uma obsessão que duplica a estrutura 
de Deep End (que Skolimowski dirigiu já na sua fase inglesa, em 1971). No caso 
de Deep End, tratava-se de filmar a paixão de um adolescente por uma mulher 
madura; agora, o herói de Skolimowski e um pobre empregado de um hospital, 
fascinado por uma das suas enfermeiras. Raras vezes se terá visto o amor 
filmado assim, com este misto de luz e assombramento, transparência e 
absurdo. Skolimowski não dirigia desde FERDYDURKE, há 17 anos: regressa 
agora para nos oferecer um filme que é já um dos acontecimentos maiores de 
Cannes 2008 
João Lopes, Diário de Noticias   
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