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Cinema: Drama de Lee Daniels pode chegar aos Óscares

Entrada de Leão em Hollywood
Músico Rodrigo Leão já ultimou banda sonora do filme ‘O Mordomo'

As primeiras escolhas para compor a banda sonora do filme ‘O Mordomo', o próximo filme do realizador Lee Daniels, eram nomes consagrados 
da indústria: Quincy Jones, já nomeado para sete Óscares e responsável pela música de filmes como ‘A Cor Púrpura', e Alexander Desplat, 
indicado para cinco estatuetas douradas que compôs para obras como ‘O Discurso do Rei'. Mas, numa reviravolta própria de um thriller de 
Hollywood, a missão de compor a banda sonora deste drama, que muitos consideram ser favorito para a próxima temporada de prémios, foi 
para o português Rodrigo Leão.

O criador do disco ‘Cinema' tem passado os últimos três meses entre Portugal e os Estados Unidos para se dedicar ao filme que chega aos 
cinemas nacionais a 5 de setembro. Leão acaba de ultimar o trabalho, com a película já em avançado estado de pós-produção. A obra segue o 
percurso verídico do mordomo Cecil Gaines, que esteve ao serviço de oito presidentes na Casa Branca, entre 1952 e 1986, e que no filme é 
vivido por Forrest Whitaker. ‘O Mordomo' conta ainda com Oprah Winfrey, Robin Williams, Jane Fonda, Mariah Carey e Lenny Kravitz no elenco.

O CM tentou falar com o músico, que se encontra de férias com a família, mas fonte da produtora que o representa, Uguru, diz que Leão já 
completou a tarefa, tendo em conta que o filme chega aos EUA já no dia 16, e, nos últimos meses, tem-se desdobrado "com algum esforço" 
entre o projeto e a digressão alusiva ao disco ‘Songs'. 

Apesar de ser a primeira vez que está em Hollywood, Rodrigo Leão já trabalhou para mais bandas sonoras, como a de ‘Viagem a Lisboa', de 
Wim Wenders. 

Rui Pedro Vieira
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