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Com Liam Neeson no papel principal, filme 
é ação pura, com muitos tiros e explosões
Patrícia Belarmino

Aos 68 anos, o ator norte-irlandês 
Liam Neeson volta às telas num 
daqueles papéis que são a cara dele. 
“Legado Explosivo” estreia hoje nos 
três cinemas campo-grandenses e 
traz muita ação, logo de cara. Neeson 
é um ex-bandido, que se apaixona e 
tenta se regenerar. Ele só não contava 
que seria fruto de uma armação. Só 
resta, então, voltar à ativa e resolver 
tudo com as próprias mãos.

No filme, que originalmente 
é chamado de “Honest Thief” (ou 
seja, Ladrão Honesto), Tom Dolan, 
interpretado por Liam Neeson, é um 
homem que, há quase uma década, 
tem como passatempo roubar bancos. 
Sem deixar pistas para trás, claro! 
“Desta vez, Liam Neeson está do 
outro lado da lei. Mas, mesmo assim, 
ele não é o vilão”, resume a crítica do 
Leitura Fílmica.

A crítica do site especializado 
Papo de Cinema, escrita por Robledo 
Milani, lembra que Tom nunca gastou 
nada do que roubou dos bancos. E 
tudo começa a mudar quando ele se 
apaixona. Ao alugar uma garagem 
para guardar o dinheiro roubado, ele 
se apaixona pela gerente do local, 
Annie Wilkins, interpretada por 
Kate Walsh. A atriz ficou conhecida 
por interpretar Dra. Addison 
Montgomery, nas séries “Grey’s 
Anatomy” e “Private Practice”.

Depois de um ano de namoro 
firme, Tom precisa tomar a decisão 
de contar à namorada o seu passado. 
O “ladrão honesto” tenta um acordo 
com a polícia, sob a condição de se 
entregar e também devolver o fruto 
dos roubos, que soma US$ 9 milhões.

O personagem de Neeson pede, 
em troca, a garantia de que será 
condenado a uma pena de, no máximo, 
dois anos, em uma prisão de mínima 
segurança. Além disso, a prisão 
precisa ser em uma cidade próxima 

para que Annie possa visitá-lo nesse 
período. “Uma lista de pedidos tão 
inacreditáveis que, uma vez ditos por 
Neeson, se tornam corriqueiros e até 
razoáveis”, resume Robledo Milani.

E é nesse momento que a história 
tem uma reviravolta. Os agentes do 
FBI interpretados por Jai Courtney 
e Anthony Ramos são corruptos e 
querem, na verdade, ficar com o 
dinheiro roubado dos bancos por 
Tom ao longo dos anos e matá-lo, 
em seguida.

“Muitas cenas de tiroteio nas 
quais todo mundo atira e ninguém 
morre (ou quase isso), perseguições 
automobilísticas completamente 
impossíveis, lutas intensas que 
deixam hematomas pelo corpo todo, 
mas não chegam a impedi-los de 
seguirem andando – mesmo quando 
arremessados do quarto andar 
de um prédio – e casas que vão 
pelos ares como café da manhã, 
Legado Explosivo oferece em seu 
menu tudo o que de melhor esse 
subgênero, do qual Liam Neeson é 
um verdadeiro mestre, pode entregar 
à sua audiência”, conta a crítica do 
Papo de Cinema.

Para Matheus Mans, do Esquina 
da Cultura, a ação é óbvia, as 
reviravoltas são esperadas e a trama 
se desenrola de maneira totalmente 
previsível. “O personagem tem um 
desenvolvimento que já vimos outras 
dezenas de vezes. E o astro está 
como acostumamos a vê-lo em outras 
produções do gênero, fazendo voz 
grave e só. Uma pena”, afirma.

O filme é dirigido por Mark 
Williams, que também assina a 
produção e o texto do longa. Williams 
já dirigiu também “Um Homem de 
Família”, lançado em 2016 e estrelado 
por Gerard Butler. “Mark Williams 
bem que tenta, mas não consegue 
trazer absolutamente nada de 
original no filme”, afirma Mans, sobre 
a performance do diretor do filme.
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Legado

Outras atuações de Liam Neeson

‘A Lista de Schindler’

‘Busca Implacável’

‘Sem Escalas’

Lançado em 1993, o filme é um 
drama histórico norte-americano, 
dirigido e produzido por Steven 
Spielberg e escrito por Steven 
Zaillian. Baseado no romance 
“Schindler’s Ark”, do romancista 
Thomas Keneally, o filme é 
protagonizado por Liam Neeson, que vive Oskar Schindler, um empresário 
alemão dos Sudetos que, junto com a esposa Emilie Schindler, salvou 
mais de mil refugiados judeus holandeses do holocausto, principalmente 
poloneses, durante a Segunda Guerra Mundial. Neeson chegou a ser 
indicado ao Oscar de Melhor Ator pela atuação, mas não levou a estatueta.

A sequência de três filmes, 
lançados entre 2008 e 2014 é 
apontada como a grande virada 
na carreira de Neeson e a 
transformação dele em uma estrela 
dos filmes de ação. No filme, o 
ator interpreta Bryan Mills, um ex-agenda da CIA que procura rastrear 
a filha adolescente Kim e sua melhor amiga, Amanda, após elas serem 
sequestradas, durante as férias na França, por traficantes de seres humanos 
da máfia albanesa. Os filmes arrecadaram mais de US$ 226 milhões. 

Outro filme de ação na carreira 
de Neeson, “Sem Escalas” tem 
no elenco, ainda, Julianne Moore, 
Michelle Dockery, Anson Mount, 
Lupita Nyong’o e Scoot McNairy. 
Dirigido por Jaume Collet-Serra, 
o filme se passa durante um voo transatlântico de Nova Yirk a Londres, 
quando Bill Marks (Liam Neeson) recebe uma série de mensagens de 
texto exigindo que ele instrua a companhia aérea a transferir US$ 150 
milhões para uma conta fora do país. Até que a transferência seja feita, 
um passageiro será transferido a cada 20 minutos.


