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APRESENTAÇÃO 

 

Foi a partir do início de 1993 que comecei a me deparar, nas páginas dos 

jornais do sul e das revistas americanas, com as notícias sobre a restauração do 

filme que Orson Welles rodara no Brasil em 1942, e que ficara hibernando desde 

então, relegado e esquecido nalgum desvão imprestável da meca do cinema, sem 

sequer ter tido uma única exibição. É Tudo Verdade ( It's All True  ), o "filme 

fantasma" que o próprio Welles em vida nunca conseguira resgatar, havia sido 

encontrado e recomposto, segundo o noticiário, por uma equipe de pesquisadores 

americanos e agora, após 50 anos de "inexistência" forçada, estava para ser 

mostrado ao mundo pela primeiríssima vez. Li que fora lançado em 

universidades e cinematecas de Nova York, e depois, que fora rapidamente 

exibido para iniciados em algum circuito fechado de São Paulo, e cá comigo, 

fiquei um tempão lamentando morar numa província culturalmente isolada onde 

um evento dessa dimensão - o lançamento com meio século de atraso de um 

filme que o gênio do cinema realizara entre nós - nunca iría ocorrer. 

Ora, um belo dia lá vou eu passando em frente ao Cine Municipal quando 

me interpela o gerente do cinema : havia chegado um filme, "desses de arte - me 

falou - de que só vocês intelectuais gostam" que a Companhia Luciano 

Wanderley não estava disposta a exibir de jeito nenhum. Como não lembrava do 

título, me convidou a subir até a sala da gerência para ver o material de 

divulgação e dar uma opinião. Quase caí para trás ao constatar que diante de mim 

estava o É Tudo Verdade, digamos assim, em carne e osso. A minha primeira 

reação foi de pânico : o de imaginar que o filme estava ali ao alcance e que eu 

não iría vê-lo, nem ninguém em João Pessoa. De modo que fui logo metralhando 

o gerente com um inflamado discurso a respeito da importância do filme e do ato 

de mostrá-lo quando poucas cidades no planeta estavam tendo aquela chance 

raríssima, etc, etc, etc. Impressionado com a minha argumentação hiperbólica, 

lembro que ele coçou a testa e indagou, muito indeciso, se valeria a pena levá-lo 



talvez ao Cine Tambaú. Como sabia que a palavra "pena" para ele significava 

"lucro monetário", foi então que me ocorreu a idéia de perguntar se a Companhia 

Luciano Wanderley não poderia ceder o filme ao Bangüê. 

E foi assim, e só assim, que o público pessoense teve acesso a essa obra 

imperdível, cuja projeção na tela do Bangüê foi acompanhada de um debate, 

organizado pelo NUDOC e com minha participação. Por que e como É Tudo 

Verdade caiu de para-quedas num circuito comercial paraibano não tenho a 

mínima idéia, mas o fato que quero ressaltar aqui é que, não fosse a existência do 

circuito de exibição alternativo do Espaço Cultural, com toda probabilidade, 

teríamos perdido, de mão beijada, a oportunidade de vê-lo. 

Começo contando esse episódio da acidental exibição de É Tudo Verdade 

em João Pessoa porque acho que ele ilustra a contento o sentido da campanha 

deflagrada em favor do Cine Bangüê, o mesmo sentido deste livrinho, que não 

existe isolado : faz parte de todo um projeto coletivo que tem como meta a 

revitalização de uma das mais promissoras casas de espetáculo da cidade. 

Com efeito, não fosse como estratégia de divulgação, em que está 

engajada toda uma equipe de cinéfilos, este livrinho não faria muito sentido. 

Tudo começou há alguns meses atrás quando o Presidente da Funesc, o Professor 

Sales Gaudêncio, foi procurado por intelectuais pessoenses, preocupados com os 

boatos correntes de que o cinema do Espaço Cultural seria privatizado. 

Imediatamente se formou uma comissão ad hoc para estudar os destinos do 

Bangüê e toda uma série de propostas foi aventada no sentido de encontrar novos 

rumos para o cinema. Andrea Ciacci, Antônio Luiz Magalhães, Torquato Joel, 

Marcos Vilar, são alguns dos nomes que estiveram nas primeiras reuniões, mas 

na verdade, há um número maior de voluntários envolvidos nessa campanha 

prol-Bangüê, entre os quais naturalmente não poderia deixar de me encontrar. 

De perto e há muito tempo venho acompanhando as atividades associadas 

ao Cine Bangüê, projeções, palestras, debates, etc, até porque o ofício, 

apaixonadamente assumido, de crítico cinematográfico a isso me obriga, mas não 



só por isso. Minha cinefilia remonta aos intrépidos anos sessenta, quando a 

capital paraibana viveu toda aquela efervescência cultural de que ainda se 

recordam os de minha idade, ou mais velhos. Era a época da saudosa ACCP ( 

Associação dos Críticos Cinematográficos da Paraíba ), dos vários cine-clubes, 

das diárias colunas de cinema nos jornais locais, dos programas de rádio sobre 

cinema, das sessões de "cinema de arte" nas quinta-feiras do Cine Municipal 

onde se via, desde o último petardo da nouvelle vague aos clássicos de todos os 

tempos como o Cidadão Kane de Orson Welles. Minha cabeça foi feita por toda 

essa "atmosfera", e hoje - na desagradável condição de crítico "solitário" - me 

ressinto profundamente da inexistência de algo dessa natureza. 

Pois, bem ou mal, o Bangüê desde a sua criação no início dos anos oitenta, 

tem representado a única instância mais ou menos parecida com o que acontecia 

no passado. Por razões óbvias, vinha enfrentando problemas no seu 

funcionamento, porém a campanha que ora se inaugura em seu benefício 

pretende contornar obstáculos para fazer dele o que ele deve ser - o espaço 

privilegiado para a apreciação fílmica, no sentido mais rico da expressão. É 

verdade que, depois da expansão da televisão, do vídeo e do computador, os 

tempos atuais são podem ser comparados aos irrequietos anos sessenta, mas 

mesmo assim, acredito que a cidade de João Pessoa ainda abriga uma camada de 

pessoas interessadas na arte cinematográfica que, sendo motivada para tanto, 

pode muito bem erigir no Bangüê o ponto de confluência de suas afinidades 

eletivas. 

Este livrinho, constando de comentários de filmes exibidos no Bangüê, é, 

portanto, para lembrar o quanto é importante poder dispor de um espaço como 

esse, independente do circuito comercial e aberto aos debates, cursos e, 

eventualmente, até festivais. Embora aleatória, ou justamente por isso mesmo, a 

seleção dos textos, aqui incluídos na ordem cronológica dos filmes, termina por 

ressaltar a variedade da programação, o que está patenteado nas nacionalidades 

dos filmes comentados. Aí se tem notícias de cinematografias tão distantes e 

obscuras como as de Formosa, Bulgária, Dinamarca, Rússia, China, Polônia, etc. 



e mesmo quando o país é um super-produtor como os Estados Unidos, os filmes 

exibidos\comentados não cabem na convenção do mainstream, casos por 

exemplo, do Ed Wood de Tim Burton, do Sombras e Neblina de Woody Allen, e 

do Lolita de Stanley Kubrick. Não se pode esquecer tampouco a ênfase no 

cinema nacional, com a presença de títulos remotos como O Ébrio, de filmes-

chave como Memórias do Cárcere, de lançamentos recentes, como O 

Mandarim, e last but not least, do documentarismo paraibano. 

Todos esses são filmes que dificilmente entrariam no circuito comercial e 

a que o espectador exigente jamais teria acesso, não tivesse sido via Bangüê. Para 

dar um exemplo sintomático, uma obra prima como O Chifre da Cabra, do 

búlgaro Methodi Andonov, embora seja de 1972, nunca foi distribuído em 

território brasileiro, provavelmente nunca será selado em vídeo, nem tampouco 

exibido em televisão. Trata-se de um clássico que o estudioso só conhece de 

referências ou fotos nas Histórias de Cinema da vida, e a oportunidade de vê-lo 

aqui foi, como no caso de É Tudo Verdade, um privilégio raro. 

Com relação ao conteúdo dos textos - na origem, artigos publicados em 

jornais locais - , o leitor deverá notar que nem todos os comentários são 

favoráveis aos filmes comentados e esse dado é fundamental para se entender o 

sentido crítico que prevalece, não só no livro, como na proposta de revitalização 

de que ele faz parte. A esse respeito, creio que o que mais vem ao caso é o 

exemplo dos textos, respectivamente, de abertura e fechamento, ambos sobre o 

cinema nacional. Espero que tenham ficado claros os pontos de apreciação 

negativa que levanto contra O Ébrio e O Mandarim - curiosamente, dois 

extremos da cinematografia brasileira - contudo, tanto nesses textos como aqui, 

faço questão de chamar a atenção do leitor para o que mais interessa, que é a 

importância atribuída ao fato de poder o público em geral ter acesso a uma obra 

arqueológica da história de nosso cinema, como é o filme de Gilda de Abreu, e a 

seus lançamentos mais atuais, como o filme de Júlio Bressane, no caso uma 

proposta hiper-anti-convencional de cinema que, desagradando ou não, merece 

ser conhecida. 



Conforme é sabido, nem só de identificação e ressonância afirmativa vive 

a arte e, no fundo, é essa postura crítica e auto-crítica que tenho em mente 

quando implico que não gostei desses dois filmes mas adorei ter podido vê-los. 

Da programação do Bangüê, tanto a que já passou como a que está por vir, e do 

mais que a ela estará atrelado, se espera, em princípio, o desenvolvimento - ou se 

for o caso, a continuidade - de um modo de recepção dialética, fundada não 

somente na efemeridade do divertimento inconseqüente, mas também no prazer 

mais profundo de amar ou odiar com critérios.  

Um dos tópicos no projeto de revitalização do Bangüê é a idéia de mesclar 

o programa com, ao meio dos filmes ditos "artísticos", filmes de maior apelo 

popular. Contudo, isso não deve ser entendido, de forma alguma, como um 

suposto rebaixamento de nível. Ao contrário, à maior variação no cardápio, deve 

corresponder uma diversidade de reações "gustativas" que, entrando em 

confronto, estimule a reflexão : a de quem exibe, a de quem assiste, e a de quem 

escreve sobre. 

Espero que este livrinho possa contribuir, de alguma forma, para essa 

reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



"O Ébrio" E a Cinédia 

 

Continua prestando excelentes serviços à comunidade cinéfila de João 

Pessoa a administração do Cine Bangüê do Espaço Cultural. Desta vez foi a 

exibição especial de O Ébrio ( Gilda de Abreu, 1946 ), com a presença de Sra 

Alice Gonzaga, que palestrou e prestou esclarecimentos ao público antes da 

projeção. Alice é filha de Adhemar Gonzaga, ( 1901-1978 ) uma das 

personalidades mais completas da história do cinema brasileiro. Fundador, em 

1930, da companhia cinematográfica carioca Cinédia, se não a mais produtiva em 

território nacional, pelo menos a de maior longevidade, Gonzaga foi pau para 

toda obra no ramo do cinema. Começando nos anos vinte como crítico e co-autor 

da Revista Cinearte, foi produtor, diretor, argumentista, roteirista, pesquisador, 

historiador, e claro, animador cultural. De forma que rara e preciosa foi essa 

chance de termos entre nós uma pessoa como a sua filha, sempre visceralmente 

ligada a sua atividade - e aliás, autora do livro 50 Anos de Cinédia - nos dando 

um testemunho pessoal da vida pública e privada de uma fase tão importante da 

história do cinema brasileiro. 

Além de constituir uma espécie de marco comercial da Cinédia, O Ébrio 

foi o nosso primeiro filme dirigido por mulher, e o primeiro grande sucesso de 

público no Brasil e a relevância de sua exibição, inclusive para um público jovem 

que não teve acesso a realizações nacionais mais antigas, é primordialmente de 

ordem historiográfica. Na revisão de filmes antigos assim é que fica bem 

evidenciada a pertinência do olhar "arqueológico" sobre a cultura, que tenta não 

confundir importância histórica com juízo de valor qualitativo, para não 

"quebrar" o objeto analisado, com o mesmo cuidado do paleontólogo que 

reconstitui ossos pré-históricos.  

Já para uma platéia sem visão historiográfica, O Ébrio deve soar hoje em 

dia como - para usar uma nomenclatura da moda - um autêntico "trash" ( lixo em 

inglês ), com a diferença de que, ao contrário de certos trash movies 



internacionais, ele não tem a mínima possibilidade de tornar-se cult por lhe faltar, 

entre outras coisas, o experimentalismo inteligente de, por exemplo, um Roger 

Corman. É um filme kitsch, mas o seu kitschismo não tem futuro, a não ser, 

como dizíamos, museológico.  

Tudo teria começado em 1937 quando o cantor Vicente Celestino gravou, 

pela RCA, a música "O ébrio" e estourou nas rádios da época. Animado por esse 

sucesso e outros ( "Porta aberta" é um que vem ao caso ), Celestino escreveu e 

montou a peça homônima, que fazia sucesso no Rio quando Adhemar Gonzaga 

percebeu que a estória dava um bom filme. Certamente com a esperança de pegar 

carona na fama do cantor e no apelo melodramático da estória, resolveu produzir 

o filme, contratando Gilda de Abreu para o roteiro e a direção, e o próprio 

Celestino para a interpretação do papel-título do médico traído pela esposa que é 

arruinado pelo alcoolismo. 

A depender do talento da equipe, o resultado poderia ter sido um bom 

filme, mas não foi. Mal roteirizado, mal dirigido, mal narrado, mal iluminado, 

mal interpretado, e mal montado, O Ébrio é uma espécie de supra-sumo do 

melodrama moralizante, repleto de lugares-comuns e dos estereótipos mais 

óbvios, cuja espectação resulta num esforço de concentração e de boa vontade 

que, se tem a sua compensação historiográfica, esteticamente, não compensa. 

Não dissimulam a falta de talento, as doses de humor, salpicadas ao meio da 

cafonice da estória, nem a imitação de cenas de melodramas da época, como 

parece ser a da troca de identidade do protagonista com o bêbedo atropelado por 

um automóvel, a mesma que já estava no americano O Seu Único Pecado, 1941, 

grande sucesso de bilheteria no Brasil no início dos anos quarenta.  

Mas o que mais desfavoravelmente depõe contra o filme de Gilda de 

Abreu é o fato mesmo de que o cinema conhecido de sua época já havia 

alcançado um domínio de linguagem e uma aisance narrativa que não mais 

admitiam a gagueira de seu precário andamento, como a sugerir que um filme 

tecnicamente pobre tivesse que ser necessariamente um filme ruim. Por essa 



lógica Ladrões de Bicicleta (1948 ), um filme quase tão pobre quanto ele, não 

poderia ter sido, como é, uma obra-prima. Sem contar que na ocasião, e, 

ironicamente, até dentro das paredes da Cinédia, o mineiro Humberto Mauro já 

dera lições de mise-en-scène a quem quisesse aprender. 

Um equívoco que também deve ser esclarecido é o de que O Ébrio teria, 

segundo afirmação de Alice Gonzaga, levado Billy Wilder a filmar Farrapo 

Humano, coisa impossível quando o filme brasileiro é de 1946 e o americano, de 

1945. Enfim, nem a baixa qualidade artística de O Ébrio, nem o eventualmente 

equivocado entusiasmo em torno de seu suposto lado "clássico", diminuem a 

importância do evento que, muito providencialmente, promoveram o Espaço 

Cultural e o NUDOC da UFPB. Seria interessante se a iniciativa destas 

Instituições se estendesse a outras produções da Cinédia, como também de outras 

companhias nacionais, como a Maristela, a Vera Cruz e a Atlântida. 

 

 

 

 



Um clássico dos anos sessenta: "Lolita"  

 

Deve fazer cerca de trinta anos desde que o filme Lolita ( Stanley 

Kubrick, 1962) estreou no Brasil. Estávamos em meados dos anos sessenta, a 

novela homônima de Vladimir Nabokov, que é de 1955, ainda não havia sido 

traduzida para o português e o tema da ninfeta que enlouquece o cinqüentão 

ainda constituía um escândalo. Embora pareça soft hoje em dia, a crítica 

concorda em que este foi um daqueles filmes avançados que contribuíram 

grandemente para amadurecer a espectaçao e prepará-la para a explicitação 

generalizada das décadas vindouras. E vejam que, a MGM teve o cuidado de 

alterar a idade da protagonista, "envelhecendo-a" de alguns anos para diminuir o 

choque, isto naturalmente sob os protestos do roteirista, o próprio Nabokov, e do 

diretor.  

Ainda quase novato, Kubrick já vinha se revelando como um diretor 

pessoal e com certa disposição para virar a mesa hollywoodiana : o seu anterior 

Spartacus (1960) continha pouco dos chavões da Meca para filmes históricos, e 

Glória Feita de Sangue (1957) tinha sido um ousado e contundente libelo contra 

o militarismo cego. Mas claro, o cineasta ainda não detinha o prestígio que só lhe 

adveio posteriormente, com o sucesso de 2001: uma Odisséia no Espaço (1968), 

e assim, foi forçado a aceitar as imposições da Companhia que elencou, para a 

criança de Nabokov, uma adolescente Sue Lyon, aliás atriz sem dotes que depois 

disso sumiu das telas, se não me engano, para sempre ( alguém lembra dela 

noutro papel, além do de A Noite do Iguana, 1964, de Huston? ) 

Na estória, Humbert é um escritor inglês especialista em poesia francesa 

que, vindo aos EUA para lecionar, se hospeda na casa da Sra Charlotte Haze, e 

secretamente começa a desenvolver uma paixão pedófila e obsessiva pela filha, 

Lolita Haze, uma paixão tão mais incontrolável quanto recalcada pela sua fleuma 

britânica. Os seus delírios de apaixonado imoral, que ele registra num diário 

privado, o levam a conceber os esquemas mais mirabolantes para conseguir o 



objeto do seu desejo : chega a contrair matrimônio com a mãe só para ficar perto 

da filha, e depois do fracasso da lua de mel, chega a conceber um crime perfeito 

que lhe abrisse o caminho para a posse carnal da menina. Ajudado por um 

acidente de automóvel em que falece Charlotte, Humbert toma incontinenti a 

tutela de Lolita e é a partir daí que as coisas começam a se complicar para ele. 

Apesar do tempo de duração ( duas horas 33 minutos ), o filme não parece 

longo. Algumas cenas aparentemente demoradas ( a morte de Quilty e quase 

todas as suas aparições ) são compensadas por uma narração sintética, como por 

exemplo, quando se passa da chegada de Humbert à casa dos Haze para a cena no 

cinema onde o homem e as duas mulheres assistem a O Médico e o Monstro, 

com Christopher Lee, e se dão as mãos nos momentos de susto, um gesto 

aparentemente casual e, no entanto, de grande valor proléptico. 

Na época, a crítica reclamou de um distanciamento excessivo, e mesmo de 

uma certa frieza, no tratamento do tema da pedofilia enrustida, mas a maioria 

teve de admitir que o filme, malgrado as mudanças na adaptação, fascina. A 

narração efetua de propósito uma brincadeira curiosa que é a de contar a estória 

do professor universitário Humbert em ponto de vista limitado, ao mesmo tempo 

em que, contrariando as leis da verossimilhança, vai fornecendo ao espectador 

informações diegéticas bem fora do seu domínio de conhecimento. Talvez isso é 

que justifique o início em flashback, quando a novela não o possui, apesar de que 

a legenda de "quatro anos antes" de fato, pareça artificial e deslocada. 

Deslocada também é a primazia concedida ao papel de Clare Quilty, o que 

parece ter sido motivado pelo intento de prestigiar os dotes mímicos do ator Peter 

Sellers, ( bem melhor aproveitados no próximo filme de Kubrick : Doutor 

Fantástico!), realmente muito bom no desempenho, porém, em certos momentos 

de diálogo desconexo e renitente, uma excrescência que destoa do ritmo 

dramático da estória narrada. Com seu imperturbável e tenso sotaque britânico, 

James Mason faz um Humbert estupendo, mas quem decididamente dá o maior 

show interpretativo mesmo é a grande Shelley Winters, na pele de uma Charlotte 



porra-louca que exila a filha quando a sente como competidora no terreno sexual. 

Para os espectadores da época, seu desempenho da esposa traída e odiada, 

remontava a outros como os de : Um Lugar Ao Sol (1952), O Mensageiro do 

Diabo (1957) e O Diário de Anne Frank (1958). 

(Re)assistir a Lolita tanto tempo depois de sua estréia possibilita ao 

espectador de hoje uma vantagem que não poderia ter tido o de então : a de 

enquadrá-lo dentro da obra completa de Kubrick. Assim, por exemplo, é possível 

agora sentir que o assassinato de Quilty tinha que ser dissimulado pela beleza 

impassível e fria de obras pictóricas, quando um dos motivos estilísticos mais 

recorrentes nesse cineasta - devidamente apontado pela crítica especializada - é 

justamente o da desumanidade das artes. O crítico americano Douglas Brode 

chega a lembrar que os calculistas e homicidas militares de Glória Feita de 

Sangue são cultivadores da melhor música e da melhor pintura, e que os 

assassinos de Laranja Mecânica são fanáticos por Beethoven e matam uma de 

suas vítimas com o busto do compositor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"O Chifre da Cabra": cinema búlgaro entre nós 

 

Graças aos esforços pessoais da dupla Vânia Perazzo e Ivan Balabanov, a 

semana passada os pessoenses tiveram a oportunidade de ver, no Cine Bangüê, 

uma preciosidade do cinema búlgaro a que, de outra forma, o espectador 

provinciano jamais teria acesso. Trata-se de O Chifre da Cabra ( Koziyat Rog, 

1972 ), um clássico do cineasta, precocemente falecido, Methodi Andonov 

(1932-1974). 

Baseado no conto do escritor Nikolai Haitov, e roteirizado pelo próprio, o 

filme conta a trágica estória de uma família de pastores montanheses que, ao 

tempo do domínio otomano, em pleno século XVII, tem o seu destino marcado 

por um estupro e o conseqüente intento de vingança. O pastor de cabras cuja 

esposa é vitimada por um bando inimigo, decide criar a filha como se fosse 

homem, à guisa de defesa contra a hostilidade circundante. A menina cresce 

aprendendo todas as formas de luta corporal e mantendo sua aparência física de 

rapaz viril e agressivo, até o momento em que começa a descobrir-se como 

mulher, na paixão pela vida e, como não poderia deixar de ser, pelo sexo oposto.  

Até certo ponto, a narração persegue o perfil de uma tragédia grega, 

encadeando os episódios como se inevitáveis fossem, de modo tal que o amor da 

moça pelo rapaz vizinho, a descoberta do caso, a morte do rapaz, o suicídio da 

moça, e o desespero final do pai, acontecem como fatalidades aristotélicas que 

causam "piedade e terror" e purgam as emoções do espectador. Um exemplo 

dessa lógica de tragédia, está no simbolismo da cena do enternecimento da filha 

com o cabrito, em seguida morto pelo pai, uma prolepse do que viria a acontecer 

com o amante futuro. 

No entanto, longe de parecer teatral, o filme assombra pela sua qualidade 

especificamente fílmica. Com um número mínimo de diálogos, as imagens 

descrevem e narram sem qualquer distinção entre os dois processos, o que é 



ajudado pelo emprego altamente funcional da trilha sonora, quando os barulhos 

realistas (vozes dos animais, grunhidos dos personagens, ruídos ambientais, etc ) 

confluem para criar a atmosfera dramática. De cativante beleza são os momentos 

em que a moça vivencia a tensão entre a imposta situação exterior de ser homem 

e a premente pulsão de ser mulher, fazendo um comovido auto-aprendizado, de 

início solitário, como naquela cena antológica da fonte em que ela resolve despir-

se (em sentido duplo) de seus trajes masculinos para, provisoriamente, assumir a 

sua condição de mulher. Inesquecível ainda é a cena final em que, o desespero do 

genitor, impotente diante do destino, é expresso, menos pela ação, que pela 

plasticidade dupla, das imagens das pedras rolando, e do som oco que provocam. 

Ao espectador pode até ocorrer, aqui, que esse homem enlouquecido é uma 

espécie de Sísifo revoltado, porém, como o fílmico se sobrepõe ao mítico! 

Não sei qual seria a dívida do diretor Andonov para com o cinema 

universal, mas, com certeza, o seu filme nos reporta a outros, como o sueco A 

Fonte da Donzela (Bergman, 1959) e o japonês Rashomon ( Kurosawa, 1950), 

não tanto porque enfocam, ambos, casos de estupro e morte, mas sobretudo, por 

conta da mesma qualidade cinematográfica, parcialmente advinda da força 

plástica de uma expressiva fotografia preto-e-branco que nenhum colorido 

sobrepujaria. E no entanto, O Chifre tem uma perspectiva tímica diversa da de 

seus intertextos : apesar do excesso de violência masculina, é um filme sobre a 

delicadeza feminina, apesar do tema da vendetta, é um filme sobre o amor, e 

apesar do fatalismo trágico, é um filme ( o espectador o deixa com essa 

impressão) sobre e para a vida. 

No Variety Film Guide de 1995 o crítico búlgaro Ivan Stoyanovich 

fornece uma breve notícia do cinema em seu país. Apesar da crise geral, alguns 

filmes estão sendo realizados nessa fase pós-comunista, o que pode não ser 

sintoma de ressurgimento, nos diz ele, mas implica esperanças. Cita, em inglês, 

vários títulos recém-realizados ou em andamento ( Fatal Tenderness, de Rangel 

Vulchanov, Something In the Air de Peter Popzlatev e The Frontier de Chistian 

Nachev são três deles! ) e acrescenta um que passa a nos interessar de perto a 



partir de agora : segundo ele, estaria sendo completada, em co-produção com a 

França, uma versão moderna de O Chifre da Cabra pelo produtor e cineasta 

Nikolai Voler. 

Vamos contar que este, e eventualmente outros filmes da Bulgária, circule 

internacionalmente e nos alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Toda uma vida" de Claude Lelouch 

 

Pela presença, no Cine Bangüê, de cinéfilos veteranos deu para notar que 

Toda uma vida ( Toute une vie, 1975), de Claude Lelouch, deve ter sido "o filme 

da vida" de muita gente boa. A verdade é que os fãs desse cineasta francês 

perambulam naquela zona obscura que se situa, digamos, um pouco acima da 

preferência do grande público e um pouco abaixo do julgamento favorável da 

crítica especializada. Se pensarmos em termos dos dois modelos de cinema 

ocidental, diríamos que Lelouch é uma espécie de mulato estético : muito 

sentimental e óbvio para ser dado como europeu e muito "artístico" para se 

encaixar a contento no modelo americano. Essa situação "de limbo" só tem lhe 

trazido desvantagens, a curto e longo prazo. 

Quando, em 1966, o seu Um Homem e uma mulher arrebanhou a Palma 

de Ouro em Cannes e o Oscar de filme estrangeiro, meio mundo se deslumbrou 

com o que ele havia aprendido do estilo frenético do advertisement, ao narrar 

uma estória de amor como se fosse ( o que não se conhecia ainda ) um video-clip. 

O sucesso foi universal, o filme provocou imitações e deu dinheiro, porém, ficou 

nisso. Desconfiada de que nada havia por trás da técnica, a partir daí a crítica 

internacional esperaria os seus filmes seguintes com quatro pedras na mão, 

denunciando-o como "um industrial do amadorismo" que usa a psicologia de 

rodoviária dos folhetins baratos para fazer "perfumaria" com "mensagem 

pesadamente edificante". O grande público tampouco se empolgou, salvo talvez 

com o seu ambicioso Retratos da vida ( Les uns et les autres, 1981 ), no Brasil 

um sucesso extraordinário cuja exibição consta que perdurou por um ano inteiro. 

Diga-se, porém, o que se disser de Lelouch, com certeza ele não é o 

"cineasta sem estilo" que a crítica de seu próprio país propala e rever, hoje, vinte 

anos depois, esse Toda uma vida, além do prazer que provoca, confirma esse 

fato. Aí, como em Retratos, estão todos os ingredientes constitutivos de sua 



mise-en-scène, misturados daquela forma bem peculiar que, ao contrário do 

rótulo da crítica, lhe concede o charme distintivo que sempre teve. 

Aí está a narrativa histórica, recobrindo várias décadas, embora o foco seja 

sempre nos dramas individuais, sempre tratados através de um refinado 

contraponto com o elemento musical. A sistemática fragmentação do espaço e do 

tempo é outro componente de seu estilo, quando as estórias são contadas por 

meio de um paradoxo narrativo que é todo seu : de um lado, tem-se as grandes 

elipses que apagam enormes pedaços da diegese, e de outro, fragmentos 

aparentemente irrelevantes que pela lógica mais primária, deveriam ser 

diminutos e, muitas vezes, são incomodamente extensos. ( Lembram do longo 

passeio de esqui num mero comercial que o protagonista filma? ) Não é incomum 

que a narração nos apresente a personagens periféricos, sem pertinência 

diegética, que aparecem, encenam, e desaparecem sem deixar traços. Um 

exemplo solto : quem é aquela senhora que arranja emprego na fábrica dos 

Goldman, trazida ao pai pela mão generosa da filha? 

Um mérito inegável é o modo como está equacionado um certo 

desregramento nas filmagens com o rigor estrutural da edição. Se é fato que 

Lelouch não se conforma em dirigir seus filmes na situação tradicional do diretor 

e assume o posto do "cameraman", eventualmente se demorando em tomadas e 

improvisando ao bel prazer, por outro lado, metade da significação em Toda uma 

Vida depende de efeitos de edição. Sim, a montagem em Lelouch é, com certeza, 

uma brincadeira obsessiva. Notem que ora se passa de uma cena a outra através 

de uma "rima cinematográfica", como aquela em que se corta, da expressão facial 

da moça fazendo amor, para o seu rosto no momento do parto, ou, se for o caso, 

da pose diante de uma máquina fotográfica, para a própria foto na parede, ora se 

apela para um efeito "trompe l'oeil" como quando visitamos o rapaz acidentado 

no hospital, e o confundimos com a moça que tentara suicídio. Claro que essa 

montagem não é só horizontal, mas também no sentido verticalizado entre som e 

imagem e, por aí, o filme inteiro consiste num jogo entre sincronia ( por 

exemplo: a imagem do bebê recém-nascido versus a letra da canção que diz "sou 



um francês") e discronia ( conferir todas aquelas cenas dramáticas com música 

alegre, e as cenas alegres com música nem tanto ). 

Em parte esses recursos podem parecer estranhos, e talvez algum dentre 

eles venha a ser de fato exagerado, mas seguramente, e pelo menos em Toda 

uma vida, o resultado conjunto é agradável e funciona muito bem. Não seria 

pouco constatar o quanto Lelouch é um grande diretor de atores e como os jovens 

André Dussolier ( o cineasta e ex-presidiário ) e Marthe Keller ( a milionária 

judia ) estão bem nos papéis dos amantes que nunca se encontram mas que, num 

futuro pós-tela, se apaixonarão - o que nos é garantido - de forma tipicamente 

lelouchiana - pela sobreposição de uma mala ( a dele ) sobre a outra (a dela ) na 

escada rolante do aeroporto, segundos antes do fade out final. Lembram? 

De modo particular Toda uma vida encarna as divergências de 

posicionamentos sobre a realização de Lelouch e, ainda hoje, continua dividindo 

a crítica. Querem ver? Entusiasmada, a crítica Marsha Porter diz tratar-se de um 

filme em que "em estilo de documentário biográfico, Claude Lelouch justapõe 

três gerações de uma família, ao pintar os eventos morais, políticos e artístico que 

moldaram os seus membros, tudo isso sendo maravilhosamente arquitetado para 

demonstrar quão inevitável é o apaixonamento entre dois jovens de formações 

tão opostas." No mesmíssimo contexto da crítica americana, Steven Scheuer 

alega tratar-se de "mais um naco de baboseira do ridículo otimista da França : 

seria possível uma princesa judia com idéias marxistas e um pobretão 

individualista com aspirações burguesas se apaixonarem e irem viver felizes para 

sempre? Sim, diz Lelouch, e ainda implica que esses dois podem até trabalhar 

juntos para salvar o mundo." 

 

 



Dois documentários paraibanos 

 

Recentemente o espectador pessoense teve a oportunidade de rever dois 

documentários paraibanos que refletem a situação do homem do campo com a 

maior contundência. O País de São Saruê (1971), de Vladimir Carvalho, foi 

exibido o fim de semana passado no Cine Banguê, suscitado pela exposição de 

xilogravura e cordel do Espaço Cultural, e Uma Questão de Terra (1989), de 

Manfredo Caldas, fôra apresentado no Cinema Tambaú, numa sessão especial de 

sábado à tarde, comemorativa dos quinze anos da ADUFPB. Aquele primeiro 

relata a história de uma região do Sertão, conhecida como Vale do Rio do Peixe, 

e o faz diacronicamente, seguindo os ciclos que teriam caracterizado a economia 

de lugar, o de gado, do algodão, e do minério, para fechar o relato com a 

descrição crua da situação de penúria em que subsiste uma população sem terra, 

sem recursos próprios, e sem proteção governamental. Este segundo, persegue os 

focos de conflito agrário em várias localidades do Estado e culmina sua narração, 

de modo mais do que dramático, com os depoimentos dos parentes da líder 

camponesa Margarida, exatamente no lugar em que ela foi assassinada pelo 

Latifúndio: a sua residência. 

A reapresentação quase simultânea dos dois filmes remete o espectador ao 

tópico geral do cinema paraibano, sua vocação para o documentarismo de 

conteúdo social, e sua relação com o Cinema Novo. Não epenas a temática - com 

sua atualidade gritante - une os filmes de Vladimir Carvalho e Manfredo Caldas, 

mas, sobretudo, a sua postura fílmica que tem raízes na história do nosso cinema. 

Se fizermos vista grossa do cinema ainda mudo de Walfredo Rodrigues, com sua 

intenção ingênua de mostrar ao resto do país um Nordeste idílico e romântico 

(Conferir o seu Sob O Céu Nordestino, 1928), podemos dizer que tudo começou 

nos anos cinquenta quando o crítico cinematográfico e professor de geografia 

Linduarte Noronha decidiu filmar a história da população negra de Serra 

Talhada, no seu hoje clássico Aruanda (1959). No país inteiro, o momento era de 



efervescência cultural, e quase todo mundo, na época, andava de "idéias na 

cabeça" e ansioso para ter "uma câmera na mão". Tanto é que, ao meio da poesia 

concreta, da Bossa Nova, da modernidade de Brasília, da industrialização 

promovida por JK, e das vitórias sucessivas em copas de futebol, não tardou a 

eclodir o que ficaria conhecido otimisticamente como o movimento do Cinema 

Novo Brasileiro. 

Os entraves que o Cinema Novo encontraria pela frente, naturalmente, lhe 

modificariam o projeto de origem e aliás, seriam tantos e tamanhos, que até 

admira que haja ele perdurado por uma década. De ordem política (dois golpes e 

muita censura), técnica (a inexistência de uma infra-estrutura cinematográfica no 

país), e recepecional ( o vício do público brasileiro com o "american way of 

filming..."), esses entraves se somariam a um paradoxo que os mentores do 

Cinema Novo assumiram como desafio: o de fazer filmes que fossem 

revolucionários nos dois sentidos, do conteúdo - isto é, ideologicamente! - e da 

forma - ou seja, esteticamente. Ora, se, pelo conteúdo, esse cinema pretendia 

atingir o povo diretamente para operar efetivas mudanças políticas e sociais, isto 

requeria a transparência dos códigos em que se expressava, ao passo que, a 

intenção de inovar na experimentação da forma, descartava do jogo tal 

transparência. Idealmente ilustrativa dessa contradição é a carreira 

cinematográfica de um Glauber Rocha, que começou com o conteudismo mais 

ou menos transparente de Deus e o Diabo na Terra do Sol, e terminou 

desvalando para o delírio formal e hermético de, por exemplo, A Idade da Terra. 

Evidentemente, nem todos os cinemanovistas foram tão radicais, e, por exemplo, 

num Nelson Pereira dos Santos, a associação entre transparência conteudística e 

inovação formal acontece de modo bem mais equilibrado. 

De qualquer modo a dicotomia existiu, e formulada em instâncias 

diversas, foi fundamental enquanto paradigma cultural, por sinal, o próprio 

paradigma dos anos sessenta. Bem mais sensatamente, eu diria, os cineastas 

paraibanos que se motivaram com a lição de Aruanda, e com a aclosão do 

Cinema Novo, fizeram abstração de um dos vértices desse paradigma paradoxal ( 



o da forma!), e não hesitaram em centrar o seu campo de interesse na perspectiva 

do conteúdo, ficando com uma modalidade de cinema mais economicamente 

viável, o documentário, e dando continuidade à linha de análise socio-

antropológica que estava em Aruanda. 

É essa linha de resgate do antropológico e de denúncia social, um pouco 

em detrimento do investimento no formal, que está na maior parte da filmografia 

dos documentaristas paraibanos dos anos sessenta. Se fosse o caso de se buscar 

intertextos, dir-se-ia que a inspiração é muito mais a do realismo fílmico de um 

Robert Flaherty, do que, por exemplo a dos avanços semióticos de um 

Esisenstein que tanta revelância tiveram para Glauber Rocha. Quem consulta as 

realização da época (que não tenho espaço para citar!) constata que, os motivos 

podem variar, porém a linha é a mesma. 

Pois bem, rever e cotejar O País de São Saruê - rodado debaixo da 

ditadura mais brava, e interditado durante oito anos - e Uma Questão de Terra - 

realizado no pós-Nova República - serve de estímulo à reflexão sobre a 

complexidade dos primeiros anos sessenta e sua proposta genérica de arte. É 

sintomático que estes filmes continuem puxando o mesmo fio de novelo 

conteudístico de sempre, como se a década nunca tivesse acabado. O que, por 

outro lado, (ou seria pelo mesmo lado?), é lógico, quando o crime do latifúndio 

não acabou, e a miséria de hoje é a mesma dos anos sessenta. 

 

 

 

 

 



Memórias do cinema brasileiro 

 

"Há vinte anos que não vejo um momento do cinema brasileiro tão 

promissor e do qual se possa esperar tanto quanto o de hoje." Estas são palavras 

de Carlos Diegues para um repórter da Isto É, em maio de 1984. Na ocasião, o 

seu filme Quilombo - estava concorrendo em Cannes - era uma das oitenta e 

quatro produções nacionais do ano anterior, entre elas: Memórias do cárcere, de 

Nelson Pereira dos Santos, Nunca fomos tão felizes de Murilo Salles, Noites do 

sertão de Carlos Alberto Prates e O baiano fantasma de Denoy de Oliveira. Na 

mesma reportagem de oito páginas, Nelson Pereira se referia ao espaço de tempo 

desde que fizera Vidas secas até então, como um grande aprendizado que agora 

estava dando os seus frutos: "acho que os vinte anos passados serviram para 

treinamento, para um escolaridade obrigatória", dizia Nelson Pereira, 

entusiasmado com o acolhimento de seu filme no exterior: embora não tivesse 

entrado na competição oficial de Cannes, Memórias do cárcere recebeu, da 

Crítica Internacional o prêmio de melhor filme. Consagrado por especialistas e 

pelo público (1,5 milhões de espectadores em sua estréia brasileira!), dele diria o 

crítico do Le Monde Louis Marcorelles (citado por Helena Salem no livro Nelson 

Perreira dos Santos: o sonho possível do cinema brasileiro, Nova Fronteira, 

1987): "que o Festival não tenha inscrito essa obra excepcional na competição 

demonstra uma daquelas aberrações sobre as quais não podemos parar de 

reclamar." Meses depois, em dezembro de 1984, Memórias do cárcere ganharia 

o prêmio de melhor filme no Festival do Novo Cinema Latino-americano de 

Cuba. 

Estou relembrando estes fatos, não apenas para confrontar a promissora 

(?) situação do cinema nacional em 1984, com a atual (o que pareceria mero 

masoquismo de minha parte!), mas sobretudo, para louvar iniciativas como a do 

Banco do Nordeste que, comemorando os seus 40 anos de existência, promove, 

no Cine Bangüê, a Mostra O Nordeste no Cinema, onde se viu o filme de Nelson 



Pereira, e ainda: A hora da estrela de Susana Amaral, Sargento Getúlio de 

Hermano Penna, O homem que virou suco de João Batista de Andrede, e Luzia 

Homem de Fábio Barreto. 

A emoção de rever Memórias do Cárcere seria grande em qualquer 

circunstância, mas do modo como aconteceu nessa Mostra foi ainda maior. 

Habituado aos "gatos pingados" que o freqüentam, eu pessoalmente nunca tinha 

visto o espaçoso Cine Banguê superlotado para a exibição de um filme, nem 

alimentava a esperança de que isso jamais viesse a ocorrer, muito menos em se 

tratando de um filme nacional, mostrado numa sessão noturna de segunda-feira. 

Pois não havia lugares vagos em todo o salão, e, numa película de 3,7 horas de 

duração, ninguém que eu tenha notado se retirou antes do término. É verdade que 

a Mostra foi gratuita, e que houve bastante divulgação por parte de seus 

organizadores, mas mesmo assim, não há dúvidas de que a acorrência (quase a 

mesma para os outros filmes!), e principalmente, o comportamento do público, 

permitiu que se lesse um interesse visível pelo cinema brasileiro. Evidentemente, 

não existe em arte, recepção desmotivada e a situação pragmática em que se dá o 

consumo é um dos fatores determinantes da apreciação: o fato é que, no meu 

caso, revendo Memórias do cárcere no aconchego de uma platéia numerosa e 

interessada, não pude deixar de me emocionar, como se a multidão de 

encarcerados na tela tivesse pontos de contato simbólicos com a multidão que, de 

cá, a via. Devaneios de cinéfilo, seguramente! 

De qualquer maneira - como evitá-lo? - rever Memórias do Cárcere 

remete inevitavelmente ao triste fim do cinema nacional que, neste anos noventa 

tão colloridos, ou descolloridos, estamos testemunhando. E por falar em 

colloração, vocês devem ter lido na Veja de 26 de agosto próximo passado, uma 

notinha no "RADAR" de Ancelmo Gois sobre a quantia usurpada pelo esquema 

PC Farias. Havendo certamente efetuado os cálculos devidos, explica Gois que 

os 220 milhões de dólares surrupiados só em território nacional daria, entre 

outras coisas, para (cito): "produzir 440 filmes como Memórias do Cárcere de 

Nelson Pereira dos Santos." Às vezes a gente se interroga por que o cinema 



nacional não dá certo. Dados dessa ordem podem não explicar tudo, porém, com 

toda certeza, ajudam a entender muita coisa. 

Bem ou mal, uma empresa como a Embrafilme - dissolvida pela política 

de contenção (?) do Plano Collor - desempenhava o seu papel de manter em 

operação um número razoável de produções cinematográficas. Quem, não crendo 

em cinema estatalmente subsidiado, vibrou com a sua dissolução, pode não estar 

sabendo que a Embrafilme vivia financeiramente do próprio cinema. Sem 

qualquer fomento do MEC (a que estava vinculada), esta empresa formava a sua 

receita em cima de percentuais: a) na venda de ingressos nas casas de 

espetáculos. b) no imposto de renda das distribuidoras estrangeiras, c) na taxa 

cobrada a cada título de cinema ou TV, d) nas vendas ao mercado externo. Em 

cada caso o percentual diferia, mas o amount arrecadado devia ser aplicado no 

apoio, parcial ou total, a projetos de produção previamente submetidos ao 

conselho da empresa. Dos 84 filmes rodados no ano de 1983, por exemplo, 31 

tiveram ajuda da Embrafilme. No caso de Memórias do cárcere, a ajuda chegou 

a 80 por cento do orçamento, o restante advindo da produção de Luis Carlos 

Barreto e do próprio Nelson Pereira. 

Parte destas informações aqui veiculadas está na reportagem de maio de 

1984 da Isto É, com o título de "Uma luz salta na sombra" onde o otimismo com 

o cinema brasileiro não está só nas colocações dos cineastas Carlos Diegues e 

Nelson Pereira, citadas na abertura desta matéria. Engraçado... até agora não 

tinha me dado conta de que ler revista velha é como olhar álbum de fotografia do 

passado: pode dar vontade de chorar.  

 

 

 

 



"Grand Canyon" e as boas intenções de Kasdan 

 

Faz muito tempo que li o romance de D. Salinger O apanhador no campo 

de centeio ( The catcher in the rye ) mas ainda recordo bem aquele trecho em 

que o protagonista-adolescente reflete sobre literatura, especialmente sobre os 

romances convencionais onde o desenlace é visivelmente manipulado a fim de 

que o happy-ending tenha lugar: inúmeras "coincidências" são improvisadas pelo 

autor nesses romances até que no final, tudo dê certo para todos os personagens 

envolvidos na trama, e isso tudo irrita profundamente o jovem personagem de 

Salinger, não apenas por se opor à realidade, mas também por soar falso em si 

mesmo, e ferir a inteligência e sensibilidade do leitor. 

Foi esse trecho de O panhador que me ocorreu ao ver o mais recente 

filme de Lawrence Kasdan, Grand Canyon, a ansiedade de uma geração 

(1991), premiado com o Urso de Ouro no Festival de Berlim, e recentemente 

exibido no Cine Bangüê. Não que o filme de Kasdan possua um happy-endig 

totalmente forjado no sentido preciso da sub-literatura criticado pelo alterego de 

Salinger, Nele, nem tudo termina bem, e aliás, seu final é até um pouco aberto e 

enigmático, no modelo da narrativa moderna, com aquela panorâmica sobre a 

imensidão do "Grand Canyon", que está no título. E contudo, muita coisa nele - 

principalmente antes desse final aberto - faz pensar na manipulação "cretina" já 

referida. Na verdade, o roteiro do filme parece estar montado em cima de dois 

grandes movimentos, ambos pouco convincentes do ponto de vista rigorosamente 

estético. 

O primeiro movimento vai no sentido de demonstrar o quanto Los 

Angeles, é, hoje, uma metrópole violenta e inabitável: na primeira metade do 

filme, vejam como os personagens passam o tempo quase todo sendo assaltados 

e/ou agredidos, e o enredo caminha pouco além desses atos de agressão. A 

questão não é, aqui, se veridicamente, L. A. tem ou não esse nível de violência. A 

questão é que no filme, a construção dos personagens, bem como a da narração, 



fica prejudicada por essa ostensiva e super bem-intencionada "vontade" de 

denunciar a violência. Essa "intencionalidade à flor da pele se manifesta em 

todos os aspectos do filme, mas pode muito bem ser, aqui ilustrada, no diálogo: 

este passa a idéia de que todos os personagens (pessoas de classes sociais e cores 

distintas, e desconhecidas umas das outras - como numa pesquisa de campo...) 

estão à beira do desespero, e a causa desse desespero é sempre a mesma: Los 

Angeles. 

O segundo movimento corre mais ou menos no sentido contrário ao 

primeiro: não só aproxima os "desconhecidos", como encontra soluções para os 

seus problemas. E o pior é que, no geral, as soluções são decorrentes dos 

"atropelos" em que os meteram... Los Angeles. Quem viu o filme sabe o que 

estou dizendo. Exemplificando com o personagem Mack, vivido por Kevin 

Kline: no início do filme, ele é abordado por um grupo de marginais numa rua 

deserta da cidade onde seu carro quebrara. Pois bem, esse incidente que quase lhe 

custa a vida, é logo compensado pela amizade sincera que faz com o empregado 

que remove o carro com o guincho, um preto solitário com ares de filósofo de 

rua. 

Praticamente todo mundo no filme passa por esse processo "purificador" 

de ser vítima de Los Angeles, e depois, por causa disso mesmo, dar a volta por 

cima. Lembram da secretária desesperada de Mack, que é agredida quando dirige 

à noite, e logo em seguida é socorrida pelo policial que se torna seu amigo e, 

possivelmente, seu boyfriend? O engendramento do love affair entre o "preto do 

guincho" e a amiga da secretária, como também a compra do apartamento pela 

irmã do preto numa área branca da cidade - tudo isso bolado por um Mack 

providencial - parece artificial e muito difícil de engolir. 

Outro componente de difícil "digestão" é o maniqueísmo que põe todos os 

males da vida na cidade, e torna os personagens uns santinhos puros em essência, 

capazes das ações mais nobres. A adoção da criança - achada na rua pela mulher 

de Mack - constitui o fecho de ouro desse filantropismo generalizado que 



reacende a chama do romantismo mais rousseauniano. A decisão final do 

cineasta interpretado por Steve Martin, de voltar a rodar filmes violentos é a 

única exceção dessa crise filantrópica, talvez concebida para salvar a narrativa de 

tanta "pureza" moral. 

Em suma, Grand Canyon nos parece um exemplo perfeito do fato de que 

não se faz arte apenas com boas intenções éticas. Que o Júri de Berlim não tenha 

sacado isso, é o que mais estranha. Ou então, - quem sabe? - os outros 

concorrentes eram tão ruins, que os jurados preferiram apostar num filme "bem-

intencionado" moralmente, ainda que esteticamente mal resolvido. Amigo de 

George Lucas e Steven Spielberg, para os quais fez os roteiros de Guerra nas 

estrelas e Caçadores da arca perdida, tudo indica que Kasdan levou a sério 

demais o lado tolamente otimista da filmografia da dupla milionária, e com isso, 

se perdeu num filme que pretendia ser "forte" (Los Angeles e sua violência) e 

"redentor" (as "voltas por cima" de seus personagens) ao mesmo tempo, para nos 

dar apenas... uma página de catecismo. A visão do Grand Canyon no final do 

filme é, de fato, belíssima e funciona muito bem como um contraponto 

metafísico à degradação citadina, mas infelizmente, não compensa a falsidade 

"bem-intencionada" do roteiro. 

Grand Canvon parece ser uma ligeira derrapada na carreira de Kasdan 

que já nos brindou com alguns filmes interessantes de gêneros bem 

diversificados: o policial Corpos ardentes (1981) o drama O reencontro (1983), 

o western Silverado (1985) e, mais recentemente, a deliciosa comédia "triste" O 

turista acidental onde a impagável Geena Davis vive a mocinha brega do 

romance adaptado de Anne Tyler. Hoje com apenas 40 anos, Lawrence Kasdan 

talvez não seja um caso perdido. Esperemos suas próximas investidas. 

 

 

 



Expressionismo em Woody Allen  

 

Pode não ser um dos melhores, mas certamente será um dos filmes mais 

interessantes dentro os exibidos neste ano em João Pessoa (no Cine Bangüê), 

embora datado de 1991. Depois de seus recentes passeios existenciais por 

Bergaman, que já estavam correndo o risco de ser tornarem repetitivos (Vide: A 

Outra, Setembro e Crimes e Pecados), e depois da pouca expressiva retomada da 

linha mais tradicionalmente cômica de Simplesmente Alice, eis que o "cineasta 

americano da Costa Leste" Woody Allen se decide por um lance novo, com a 

assunção de um intertexto inusitado em sua filmografia, qual seja, o do 

expressionismo alemão. Com efeito, quem assiste a este Sombras e Neblina 

(Shadows and Fog), recentemente mostrado pelo Banguê, não consegue deixar 

de fazer a associação com o cinema alemão dos anos 20 e 30, especialmente com 

O Vampiro de Dusseldorf (1931) de Fritz Lang. 

Um assassino está a solta numa pequena cidade européia do início do 

século... Não apenas no roteiro se sente a homologação dessa associação, mas 

sobretudo, no cenário, na fotografia, e no uso nervoso da câmera, que mais 

parece espreitar do que mostrar: o espectador não deve ter esquecido os seus 

volteios, ora centrífugos, ora centrípetos, ao redor dos personagens em vários 

momentos, como a recordar a "consciência de câmera" de Lang. Este intertexto 

expressionista não é o único (nem Bergaman está fora dele!), mas é seguramente 

o mais evidente. Malgrado a comicidade ainda prevalecente, onde as tiradas 

espirituosas fazem o efeito de sempre, a atmosfera é de pesadelo, e o filme parece 

se propor, na verdade, como um bad dream do protagonista, um modesto e 

medroso funcionário que é subitamente acordado de um sono profundo no meio 

da noite para enfrentar, nem ele sabe como, o problema dos homicídios em curso. 

Tanto é assim que algums de suas "boutades" soam, às vezes, deslocadas do 

contexto tenebroso - infelizmente. 



A situação de pânico desse Mr. Kleineman ( atenção para a raiz germânica 

de seu nome, a sugerir "homem pequeno") lembra a do Mr. K de O Processo, e o 

eco aqui tanto seria o romance de Kafka, como o filme homônimo de Orson 

Welles. Já as soluções finais de prestidigitação no circo, com o protagonista 

juntando-se à troupe circense, com certeza remetem às " justiças poéticas" de um 

Fellini : lembram o final de Oito e Meio? E, contudo, o filme de Lang, com suas 

ruelas escuras e esfumaçadas, e seu monstro à espreita da próxima vítima, vem 

na frente. 

Estão lá, é verdade, as habituais situações woodyallenianas dos casais em 

conflito por razões emocionais, jogados quase sempre entre a busca de um 

relacionamento profundo e duradouro, e o anseio egoísta de liberdade e prazer. 

Tanto o enredo principal, com a estória de Mr. Kleineman e sua estranha missão 

(o personagem vivido por Allen), como o subenredo da engolidora de espadas (a 

personagem de Mia Farrow) conduzem à identificação direta com a obra do autor 

de Noivo neurótico noiva nervosa, só que agora o tom é decididamente outro. 

De um modo muito óbvio o filme tem uma estrutura aberta permitindo 

leituras diferentes. Por exemplo, se a trama da engolidora de espadas e seu 

amante clown por ventura parece fechada (no sentido de concluída e "certinha"), 

a dor Mr. Kleineman corre em direção contrária: vejam que de um liberal que se 

domestica - o palhaço que descobre a paternidade, interpretado por John 

Malkovich - passa-se ao caso de um acomodado e conservador funcionário que 

se liberaliza ao optar pela vida circense. Na realidade, a atmosfera assumida de 

onirismo, ela mesma, concede às situações e aos personagens valores vagamente 

simbólicos, que fica ao critério do espectador desvendar. Alguns desses 

personagens são verdadeiros signos oníricos a demandar interpretações, 

filosóficas ou não, freudianas ou não. Por exemplo: quem é a mãe que vaga 

solitária pelas ruas do lugar com sua criança de colo, até ser morta pelo 

homicida? E, pergunta talvez mais importante: na leitura alegórica do filme, 

quem seria esse homicida que nem a mágica do grande Almstead aprisiona? Um 

emblema da própria morte, que todos temem e da qual todos fogem no universo 



ficcional do filme e na vida real? Nessa perspectiva Sombras teria também muito 

de O Baile da Morte Púrpura, o conto gótico de Poe, menos o seu negativismo 

absoluto. 

Incrível mesmo é como, mexendo com intertextos tão óbvios, Allen tenha 

conseguido fazer um filme ao mesmo tempo, simples, bonito e profundo - apesar 

do já referido deslocamento eventual de algumas de suas "boutades", insisto. 

Para tanto pesou, claro, o seu talento de script-writer cinéfilo e a sua experiência 

de cineasta, mas certametne ajudaram muito duas coisas: a fotografia de Carlo Di 

Palma e o elenco. Fotógrafo veterano e renomado, Di Palma (1925) que já 

iluminara o seu Hannah e suas Irmãs, tem um passado brilhante: fotografou 

filmes da importância de Blow-up, de Antonioni, e sua origem profissional 

remonta a um aprendizado fecundo com Rosseline e Visconti, na Itália dos anos 

cinquenta 

Com um punhado de nomes famosos fazendo pontas, o elenco merece um 

comentário à parte. Considerem aí as participações: do trio Jodie Foster, Lily 

Tomlin e a sempre ótima Kathy Bates (de Tomates Verdes Fritos) como as 

prostitutas do bordel Felice, dando lição gratuita de vida prática a todo mundo; 

de Madonna como a trapezista libertina, esposa traidora do homem que entorta 

ferro; do jovem ator John Cusack como o estudante rico que paga 700 dólares 

para dormir com uma prostituta não-profissional; da excelente Julia Kavner (de 

Na Era do Rádio) com Alma, a solteirona frustrada e agressiva; de Donald 

Pleasence, ator coadjuvante em tantos horror pictures classe B (lembram dele 

ainda jovem em O Circo dos Horrores, 1960?) como o médico legista que, 

querendo investigar a origem do Mal, termina vítima do assassino como as sus 

cobaias humanas... etc 

A crítica americana não demonstrou entusiasmo, porém, salvo engano, 

sempre possível no caso de qualquer julgamento crítico contemporâneo ao 

lançamento do filme analisado, Sombras e Neblina não me parece apenas um 

filme bom: além disso, ele leva jeito de possuir uma acerta vocação para cult 



movie, aquele tipo de película que ousa vencer o rigor do tempo agregando em 

torno de si platéias culturalmente especiais. Ou será que estou incorrendo no 

equívoco de confundir o filme de Allen com o seus intertextos, estes sim, cult 

movies consagrados? O futuro dirá. 

 



Wim Wenders tão perto e tão longe de si mesmo 

 

Em cinema toda continuação é uma pejoração : seria essa regra 

verdadeira? Parece que sim. Ao menos o confirma a retomada que faz o genial 

cineasta alemão Wim Wenders do tema dos anjos em seu filme Tão longe e tão 

perto ( Far away, so close, 1993 ) que ele já explorara com brilhantismo 

insuperável em Asas do Desejo ( Der Himmel über Berlim, 1987 ), este 

considerado pela crítica internacional, e com razão, um dos filmes mais perfeito 

de sua década. Quem perde tempo me lendo deve recordar que o ano passado 

tratei de Asas quando ele foi exibido pelo Cine Bangüê. O meu artigo ( Vide: 

"Asas do Desejo finalmente entre nós", 10\10\1993 ) é uma espécie de ensaio de 

cinema comparado onde confronto a situação paradigmática da descida dos anjos 

à terra em três filmes, cada um sintomático de suas respectivas décadas. Assim, o 

anjo salvador de A Felicidade Não Se Compra ( Capra, 1946 ) é a cara dos 

otimistas e ingênuos anos quarenta; o anjo desestruturador de Teorema é a cara 

dos problemáticos e desencantados anos sessenta; enquanto que o anjo "místico" 

de Asas é a cara dos pós-tudo anos oitenta. 

Mas claro, o que não deixei de frisar é que, independentemente dessa 

leitura sociológica e historiográfica, Asas era uma obra-prima em que a beleza 

plástica da fotografia em preto e branco, e o uso surreal da câmera casava com 

perfeição com a originalidade de um roteiro que, na direção oposta do paradigma 

bíblico da revelação, punha a epifania do conhecimento na perspectiva dos anjos, 

e não dos humanos. Um filme não precisa ser ideologicamente original, mas a 

originalidade de Asas lhe concedia uma repercussão estética quase ímpar. 

Ora, o que nos aparece agora com esse, Tão longe e tão perto é uma 

injustificável vulgarização do temário da visitação do anjo Cassiel à Berlim 

moderna. Se em Asas a quase inexistência de uma trama permitia à câmera, no 

papel do olhar dos anjos, descrever uma bela sinfonia plástica de Berlim e seus 

habitantes, centrando no motivo do fascínio desse olhar metafísico sobre a doce e 



amarga fisicalidade, temporalidade e mortalidade do mundo, agora a descida do 

anjo Cassiel, isto é, a sua metamorfose em ser humano ( aquela já ocorrida com 

os seus colegas de asas Damiel e Peter Falk ) tem, como em Capra, motivações 

específicas e pragmáticas ( salvar a menina que cai do edifício ) e, como em 

Pasolini, provoca mudanças no comportamento de seres humanos entregues ao 

mal ( o empresário Tony Baker, que troca filmes pornôs por armas ).  

Diferentemente de Asas, as cenas cotidianas espiadas ou escutadas pelos 

anjos invisíveis não são mais aleatórias, fragmentárias e metonímicas da 

condição humana em geral; agora elas ocupam a primeira parte do filme de 

propósito, e todo um elaborado plot vai confundi-las num caldeirão de intrigas 

que lembra um thriller policial e, a certa altura, o espectador se interroga sobre o 

sentido de se misturar tanta metafísica com tanta aventura de filme B americano. 

São conhecidas as dívidas estéticas de Wim Wenders para com o filme 

americano policial, mas nem esse dado reconforta o espectador que se 

deslumbrara com a sublime gratuidade de Asas. 

Algumas das imagens em Tão longe continuam cativantes em sua beleza 

fotográfica e o filme ainda tem momentos sublimes que só o gênio de um 

Wenders poderia conceber. Por exemplo, a morte do anjo Cassiel, balançando no 

ar, pendurado como um boneco nas cordas elásticas do circo, deve ser umas das 

mortes mais inesquecíveis que a arte cinematográfica já engendrou, porém, no 

geral, o efeito conjunto do filme não funciona. A tentativa de inventar uma 

causalidade diegética para a estada dos anjos na terra e de dar ao 

deslumbramento do anjo Cassiel, com a condição humana, uma segunda etapa de 

desapontamento, teve a conseqüência espúria ( acidental? ) de fazer de Tão longe 

um anti-climax, não apenas tímico no contexto do filme, mas também estético, 

no âmbito da recepção.  

Em nível de bastidores, foi legal rever a cara de Horst Buchholtz ( no 

papel de Tony Baker ), um ator de que não tínhamos notícia há tanto tempo. 

Recordo-me que lá pelos inícios dos anos sessenta ele, ainda muito jovem e 



bonitão, foi uma das grandes promessas de estrelato que Hollywood importou 

dos estúdios alemães, mas deve ter sido prejudicado pela teimosia em não trocar 

de nome, de fato um nome impronunciável para qualquer estrangeiro. Os meus 

leitores mais coroas devem lembrar bem de seus desempenhos no western 

intertextual de John Sturges Sete homens e um destino ( 1960 ) e na comédia 

internacional de Billy Wilder Cupido não tem bandeira ( 1961 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hamlet sem Shakespeare 

 

Shakespeare sem Hamlet seria profundamente lacunoso, mas o que se viu 

a semana passada dentro da sempre seletiva programação do Cine Bangüê foi, 

curiosamente, um Hamlet sem Shakespeare. Acontece que o filme de Gabriel 

Axel, Jutland, Reinado de Ódio construiu seu roteiro sobre o lendário príncipe 

dinamarquês a partir das crônicas do vetusto historiador Saxo Grammaticus, uma 

fonte que antecede de muitos séculos, a versão francesa de Francis de 

Belleforest, a qual, segundo os estudiosos do assunto, teria servido de inspiração 

para o texto shakespeariano. 

Independentemente da qualidade do filme, e como o livro das crônicas 

dinamarquesas de Saxo é bem menos conhecido que a peça inglesa, fica difícil 

evitar, por parte do espectador, uma certa curiosidade a respeito dessa fonte, e ao 

longo da projeção, uma certa atitude comparativa que traz à tona o tempo todo, 

os movimentos dramáticos da tragédia de Shakespeare. A estória do príncipe que 

se revolta contra a usurpação da coroa paterna por um tio corrupto, se passa na 

mesma época da peça conhecida - em algum tempo do Século X - mas as 

semelhanças quase que ficam por aí. Vejamos, de início, o que coincide. 

O Rei da Dinamarca é morto por seu irmão Fenge ( em Shakespeare, 

Claudius) que toma o poder e esposa a Rainha, Geruth ( em Shakespeare, 

Gertrude); revoltado, o príncipe Amled ( Hamlet) se finge de louco numa 

estratégia para desmontar a farsa; numa ocasião em que dialoga com a mãe sobre 

o assunto, no aposento desta, chega a assassinar um dos súditos do tio, que se 

escondera para entreouvir a conversa; depois disso é enviado à Inglaterra, em 

companhia de dois vassalos que, com ordens para matá-lo, terminam sendo 

mortos... Mesmo antes disso, mas particularmente a partir desse ponto, fica 

difícil, para não dizer impossível, continuar apontando semelhanças. 



As diferenças, sim, é que são gritantes, das quais citamos algumas : não é 

o fantasma do pai morto que dá a Amled a informação de sua morte, pois, aqui, 

ele próprio é quem presencia o crime; não existe sequer Ofélia, mas apenas uma 

moça anônima que o Rei contrata para fazer amor com Amled, com o fim de 

checar a veracidade de sua loucura; a mãe, Geruth, adere ao filho no momento 

em que este, na cena do aposento, lhe revela a impostura do tio, inclusive, sendo 

morta, no dia em que Amled embarca para a Inglaterra; as cenas na corte inglesa 

( inexistentes em Shakespeare) e o final feliz e nada trágico consumam o 

contraste : ao contrário do texto shakespeariano, a estória original e, no caso o 

filme de Axel, terminam num reconfortante e moralista happy end, em que 

Amled, depois de defender bravamente o reino inglês de Lindsay, casa com a 

princesa do lugar e a traz à Dinamarca, para, por fim, punir com a morte o tio 

usurpador, assumindo o lugar do pai no trono, diante da eufórica aclamação da 

população.  

De qualquer modo, é interessante notar, ao meio dos poucos pontos de 

intersecção, pequenos detalhes que, havendo sido, certamente, resgatados na 

versão de Belleforest, foram aproveitados e redimensionados pelo Bardo de 

Stratford. Um exemplo é que o Amled original está "vendo" ( isto é, fingindo que 

vê ) ratos em toda parte, o que, via Belleforest, deve ter engendrado, em 

Shakespeare, a genial idéia da "peça dentro da peça" com o título de "a ratoeira", 

que devia checar a reação do rei Claudius.  

Em termos de substância dramática, o que mais ressalta é que não existe, 

no filme de Axel, nada da ambigüidade moral que faz o melhor do personagem 

shakespeariano. Com efeito, esse Amled que vê o pai ser enforcado diante de 

seus olhos e desde então se finge de louco, é um homem de ação completamente 

diverso do reflexivo e metafísico Hamlet : sem gastar tempo com monólogos 

sobre o "ser ou não ser", o seu comportamento é bastante decidido, como fica 

claro na sua meticulosa trama para desmascarar o reinado do tio. 



Bem, talvez já seja tempo de dizer o óbvio : que a qualidade do filme de 

Axel não deve depender de sua relação com a peça de Shakespeare. E a esse 

propósito é bom ir adiantando que Jutland, enquanto cinema, convence, ainda 

que em nenhum momento empolgue. A fotografia tem, nos exteriores, o mesmo 

tom azulado de A Festa de Babette e, nos interiores, um predomínio de sombras 

que torna o cenário quase invisível. Os personagens são fortes e bem construídos 

( cf. o Fenge de Gabriel Byrne, que vimos recentemente como o pretendente de 

Wynona Ryder em Adoráveis Mulheres ) e o espectador acompanha com 

interesse o desenrolar da estória pelo menos até a metade; a partir daí, em 

especial depois da receptiva chegada de Amled ao reino britânico, a estória toma 

um curso que parece desnecessariamente derivativo, cobrando do espectador uma 

paciência que, eventualmente, ele pode não ter estocado. Longas, maçantes e 

previsíveis, as batalhas nos campos ingleses parecem integrar um manjado filme 

de aventura, daqueles em que a incrível esperteza de um Errol Flynn fantasiado 

de Robin Hood arrasava o maldoso, porém tolo, inimigo. 

Quem foi ver este Jutland ainda com a força, beleza e intensidade de A 

Festa de Babette na cabeça pode ter se decepcionado, mas, para fazer justiça a 

Gabriel Axel, se alegaria em seu favor a pobreza do argumento original, que 

decididamente não ajudou, o que foi agravado pela deliberação em lhe ser fiel, 

talvez para ficar clara a opção em não ser shakespeariano. Ironicamente, isso 

equivale a dizer que houve, de todo jeito, uma influência ( no caso, negativa) de 

Shakespeare. Como não podia deixar de ser, diria monologando de si para si, o 

nosso Waldemar Solha! 

 

 

 

 



Quando a beleza é cruel 

 

A temática da natureza destruidora da arte e seu efeitos colaterais sobre o 

artista é antiga e remonta aos clássicos. No cinema ela vem sendo tratada de 

modo variado ao longo das décadas. Quem tem memória para tanto deve 

lembrar-se de, por exemplo, O Sangue de um Poeta ( Cocteau, 1930 ), 

Sapatinhos vermelhos (Powell, 1948 ), A malvada ( Mankiewicz, 1950 ) ou 

Moulin Rouge ( Huston, 1952), filmes onde a poesia, a dança, o teatro e a 

pintura, respectivamente, destroem os seus cultuadores, quer moral, quer 

fisicamente, mas mesmo o cinema mais atual está repleto de ilustrações 

estimulantes. 

O que me faz cogitar do assunto é a recente exibição, no Cine Bangüê, de 

Adeus Minha Concubina ( 1993 ) do chinês Chen Kaige. Aqui gostaria de 

destacar, contando com ele, três filmes que tratam da temática de uma maneira 

particularmente forte. O filme de Kaige descreve o mundo teatral na China dos 

mandarins com todo o potencial de destruição do elemento humano que esse 

mundo e suas regras cegas implicaram; Camile Claudel ( 1984 ) do francês 

estreante Bruno Nuytten, relata o aniquilamento da amante de Rodin pela paixão 

à escultura; e Amadeus ( 1984 ) do checo-americano Milos Forman, nos conta a 

terrível estória de como talentosos ( Mozart ) e medíocres ( Salieri) são 

igualmente devorados por esse monstro que é a arte musical. 

Vejam que teatro, escultura e música não são, nestes filmes, simplesmente 

as profissões dos seus protagonistas, mas, como reza o título de um outro filme 

sobre o assunto, "a agonia e o êxtase" de suas existências. em comum eles têm a 

estrutura alegórica de seus enredos, que podem variar nas ramificações de seus 

desenvolvimentos horizontais, porém, confluem na verticalidade do temário. Em 

Adeus, dois jovens são criados num internato de desumana disciplina para 

aprender a arte de representar, até tornarem-se uma dupla famosa que encena, em 

toda a China, a ópera que intitula o filme, um interpretando o rei desapaixonado, 



o outro, a concubina abandonada. Aqui também estão os temas da 

homossexualidade e da repressão estatal e social à criação, quando a ópera 

clássica é banida com o advento da Revolução Cultural maoísta nos anos 

sessenta, no entanto, acima desses temas, paira o central, que pode ser formulado 

nos seguintes termos : a arte destrói a vida. 

Dizou, o jovem chinês que é educado para ser a concubina do rei na ópera 

clássica não conhece outro sentido na vida, senão o de representar o seu papel no 

palco com a maior perfeição possível; todas as vezes em que as circunstâncias 

ameaçam o culto dessa representação, a crise pessoal advém, seja essa ameaça de 

ordem privada ( a prostituta que o parceiro retira do bordel e transforma em 

esposa ), seja de ordem pública ( a invasão japonesa, e mais tarde, o advento do 

comunismo no país ). Sente-se que a sua personalidade está anulada pela 

presença da "concubina", o que aliás, ele vem muito bem a demonstrar no final, 

ao preferir o suicídio no palco a uma sobrevivência fora dele. 

Em Camille, a entrega à ditadura da arte é da mesma dimensão. Embora o 

padecimento da protagonista também decorra dos componentes machistas no 

caráter de seu mestre e amante, Auguste Rodin, o fundamental de sua tragédia é, 

em termos aristotélicos, uma falha de personalidade que só pode ser definida 

como o despojamento absoluto à escultura. De maneira tal que, num nível mais 

profundo, o filme pode ser lido como uma reflexão sobre a vulnerabilidade do ser 

humano perante a natural brutalidade da criação artística. 

No filme de Forman, por mais bem humorado que seja o seu Mozart, não 

é menor a obsessão do músico por uma arte que o torna uma marionete nas mãos 

dos poderosos, e uma vítima de seu próprio talento. Do outro lado da moeda, o 

apenas competente Salieri renega a Deus diante da injustiça de haver lhe negado 

o talento que doou, tão generosamente, a um devasso. Ambos os músicos são 

devorados pela arte que cultuam, e ninguém tem dúvidas de que, mesmo sem as 

intersecções acidentais de suas existências, teriam inevitavelmente, sucumbido à 

escravidão da música. 



Neste filme, como nos outros, não interessa a veracidade das estórias 

narradas. Interessa a incursão no tema do vampirismo da arte que suga o sangue 

do artista até extingui-lo. É esse vampirismo que está expresso, entre outras 

coisas, no verso latino imortalizado por Fernando Pessoa, "navegar é preciso, 

viver não é preciso", ou pela simbologia decadentista do romance O Retrato de 

Dorian Gray, do inglês Oscar Wilde. No fundo, trata-se da admissão de que todo 

grande artista seria um "medium" através do qual se manifesta o terrível mistério 

da criação, e como todo "medium", ele deve sofrer para cumprir sua missão, 

espécie de santidade maldita. 

Aqui o posicionamento conceitual é contra aquela visão do romantismo 

mais açucarado que faz da arte positividade filosófica, "a flor da sociedade". 

Ética e estética não teriam nada a ver, e as grandes obras de arte não seriam 

engendradas necessariamente, nem por espíritos moralmente elevados, nem 

através de meios engrandecedores, pois acima disso tudo prevalece a cega e 

desumanizante consecução do estético. Veja-se em Adeus, a brutalidade sem 

limites na pedagogia do espancamento que fez o melhor da ópera clássica 

chinesa. 

Essencialmente amoral, e em alguns casos, imoral mesmo, a beleza é cruel 

e os seus criadores e cultuadores não podem fazer mais do que dobrar-se a sua 

severa tirania. O paradigma de tal argumentação pode ser questionável em si 

mesmo, mas indiscutivelmente, é ele que retro-alimenta o universo diegético dos 

três filmes aqui discutidos, tornando-os tão fascinantemente inquietantes. 

 

 

 

 

 



As cores de Krzystoff Kieslowski 

 

Há tempo a velha Europa não produz "autores de cinema". Com exceção 

da trinca que fez o moderno cinema alemão ( Wenders, Herzog e Fassbinder ), 

quem poderia ser cogitado para, num futuro próximo, ou mesmo no presente, 

substituir Fellini, Bergman ou Truffaut? Pois há quem creia que o polonês 

Krzystoff Kieslowski seria a resposta. É cedo para fazer premonições a respeito 

da posição de Kieslowski no cinema do futuro, mas com o tanto de filmes 

realizados, esse quase-novato já conquistou festivais, a crítica internacional e um 

número considerável de cinéfilos, fazendo muita gente boa acreditar que estamos 

diante de um gênio. 

A escassa filmografia de Kieslowski conhecida por aqui não permite ainda 

uma apreciação mais justa, porém, já indica a existência daquilo que se poderia 

chamar de um estilo de autor. Os primeiros filmes seus a nos aparecer pertencem 

à série, feita para a TV polonesa, que toma o decálogo da Bíblia como pretexto 

temático : Não Matarás ( 1987 ), e Não Amarás ( 1988 ) são filmes 

perturbadores que diluem os princípios morais da lei judaica para criar, no 

tempo-espaço da atualidade, uma pesada atmosfera psicológica onde a 

ambigüidade das relações humanas é a tônica. Neste, o voyeurismo que inspirou 

o Hitchcock de Janela Indiscreta tem um corolário surpreendente, e naquele, o 

realismo da violência de matar o próximo ( seja o autor do crime, o marginal ou a 

lei, pouco importa ) beira o insuportável. Selado em vídeo está o interessante A 

Dupla Vida de Véronique (1991), uma deliciosa brincadeira metafísica onde a 

questão psicológica da duplicidade de personalidade ganha um tratamento 

inusitado. 

Mas, com certeza, um bom exemplo de como Kieslowski experimenta as 

suas virtualidades estilísticas está mesmo é na recente trilogia sobre as cores da 

bandeira francesa que o Cine Bangüê acabou de mostrar. Acho que a primeira 

coisa a ser dita sobre o conjunto formado por A liberdade é Azul ( 1993 ), A 



Igualdade é Branca (1993) e A Fraternidade É Vermelha ( 1994 ) é que se trata 

de uma trilogia irregular, desigual, qualitativamente desnivelada. Se é fato que o 

primeiro e o terceiro filme são grandes obras que denunciam um talento 

impressionante, o mesmo não pode propriamente ser dito do segundo. Contando 

o caso de um imigrante polonês mal-amado que decide vingar-se da jovem 

francesa que o abandona, A Igualdade resulta uma realização frustrada que, 

quando cotejado com os seus dois pares, passa a impressão de haver sido bolado 

num momento de baixa inspiração, meio burocraticamente, somente para 

completar a temática da trilogia, e nela sendo mantida sem convicção.  

Já A Liberdade, tratando da maneira menos convencional possível do 

difícil tema do luto e sua superação, com uma Juliette Binoche fantástica no 

papel principal, consegue entusiasmar o espectador que espera do cinema de hoje 

algo de moderno e profundo. O mesmo nível qualitativo se tem em A 

Fraternidade, que monta um roteiro relativamente simples ( a amizade entre uma 

jovem modelo e um juiz aposentado e misantropo que gasta os seus dias 

escutando os destinos humanos de seus vizinhos ) para criar uma atmosfera 

emotiva difusa e indefinida, mas de grande densidade humana, onde o supérfluo 

dos episódios é sumariamente jogado ao lixo. 

Vejam que o tenso relacionamento amoroso entre a modelo e seu 

namorado acontece sem os dois personagens sequer se encontrarem "na tela"; os 

sentimentos entre o juiz e a modelo permanecem irrevelados até o final, e o filme 

se conclui meio em aberto, sem um desenlace claro, e no entanto, a toda essa 

frouxidão e vazio narrativos corresponde uma sub-reptícia associação de idéias e 

imagens que lembra mais os recursos isotópicos do discurso poético que os 

lineares da ficção. Dois exemplos : a recorrente imagem de outdoor, um rosto de 

tristeza profunda, que a modelo "fabrica" no início do filme, copia a expressão 

que ela manifestará no final, ao ser resgatada do naufrágio da barca no Canal da 

Mancha; a cadela que a modelo atropelara e que havia servido de "engate 

diegético" entre ela e o juiz termina por dar sete crias, o mesmo número dos 

sobreviventes ao naufrágio. Várias pequenas "coincidências" dessa ordem são 



estruturalmente estratégicas e pedem da espectação mais concentração, mais 

tempo de consumo e mais reflexão. Um estudo à parte mereceria o jogo com a 

(auto)intertextualidade, que não tenho mais espaço para ilustrar, e que entra na 

mesma estratégia associativa das simbologias imanentes já citadas. 

Quer nos parecer que a força da arte cinematográfica de Kieslowski no 

geral decorra de três investimentos confluentes : um na inventividade do roteiro ( 

sempre em parceria com seu amigo, o advogado Krzystoff Piesiewicz ), outro, na 

cuidadosa composição da imagem, e outro ainda, no sentido de ritmo visual, 

advindo da sutil relação entre o movimento interno do quadro e o movimento 

sintagmático do discurso. A Liberdade e A Fraternidade são avatares desse 

cinema de inegável qualidade, embora pessoalmente eu não chegue ao exagero 

de um Cacá Diegues que viu neste último um divisor estético de águas entre o 

cinema do século e o cinema do próximo milênio. Eu apenas assisti a um filme 

muito bom e nada mais, o que - convenhamos - nos tempos atuais, já é muita 

coisa. 



"Farinelli" e o cinema belga  

 

Vamos aproveitar a exibição recente de Farinelli , no cine Bangüê, para 

dar uma notícia do cinema belga? Pois é, há muito não se ouve falar dessa 

cinematografia, e só os cinéfilos mais coroas que foram cineclubistas em épocas 

remotas é que talvez se recordem que um dos pontos fortes desse cinema sempre 

foi o documentarismo : Henri Storck ( de Borinage, 1933, feito com Joris Ivens), 

Charles Dekeukeleire ( de Terres Brûlés, 1934) e Paul Meyer (de Klinkart , 1957 

) são, certamente, nomes que lhes vêm a mente, menos porque tenham visto seus 

filmes nas telas da cidade, que por conta de sessões privadas de cineclubes, ou 

eventuais visitas a cinematecas. 

Vizinha e culturalmente submissa à França, na verdade a Bélgica terminou 

por exportar muitos dos seus valores para este país. Por exemplo, o chamado 

"realismo poético" francês dos anos vinte\trinta teve, entre os seus nomes 

maiores, pelo menos dois belgas que migraram para Paris em começo de carreira, 

a saber, Jacques Feyder ( 1888-1948) e Charles Spaak (1903-1975), mais tarde 

incluídos nos dicionários da vida como se franceses fossem. 

Daí a tendência generalizada a se confundir as nacionalidades desses dois 

países. Diminuta, exígua, modesta, e sobretudo, sem uma forte tradição de 

cinema ficcional, a cinematografia flamenga é quase sempre, entre nós, 

consumida como cinema francês. Na atualidade, a Bélgica, além das dificuldades 

internas de praxe que enfrenta, técnicas e empresariais, aliás, as de qualquer país 

desprovido de uma indústria cinematográfica, ainda luta desigualmente com os 

Golias, americanos e gauleses, que absorvem o seu público.  

Segundo o crítico Patrick Duynslaegher, da revista Sight & Sound, essa 

situação piorou nos últimos anos e cineastas como : Jan Bucqouy, Charles Van 

Damme, Marc-Henri Waynberg, Erik Van Looy, Paul Collet, Michel Khleiffi, 



Frans Buyens e Anne Teresa De Keersmaeker não têm produzido nada cuja 

qualidade mereça elogios e resgate o prestígio do cinema belga. 

Sucesso de crítica e de público na Europa, Farinelli  ( Farinelli, il 

castrato, 1994 ) do diretor Gérard Corbiau seria, neste sentido, uma exceção. 

Com vasta experiência na televisão, onde fez meia centena de telefilmes, Corbiau 

estreou no cinema em 1988, com o excelente O Mestre da Música que 

conquistou multidões no mundo inteiro, lhe proporcionou um Oscar de filme 

estrangeiro e o estimulou para outros empreendimentos. O Mestre se situava no 

século XVIII para narrar um duelo de cantores e parece que a fórmula - isto é, 

um filme de época sobre música - foi agarrada como suposta garantia de sucesso, 

pois Farinelli  também retrocede na História para contar parte de vida de Carlos 

Broschi (1705-1782), um dos maiores cantores da história universal da ópera, 

mais conhecido pelo nome artístico de "Farinelli", embora, claro o roteiro, - do 

próprio Corbiau em conjunto com sua esposa, Andrée - tome as liberdades que 

lhe pareceram adequadas. 

Como se sabe naquela época era praxe, aceita até pelo Clero, castrar 

adolescentes para que as suas vozes se perenizassem com as qualidades musicais 

necessárias e os Coros das Igreja estiveram repletos desses castrati, de quem se 

retiravam os testículos, mas não o pênis. Privilegiando o ficcional em detrimento 

da verdade histórica, o filme de Corbiau atrela a castração de Broschi ( o ator 

Stefano Dionisi ) a uma decisão pessoal do seu irmão, Riccardo, compositor sem 

talento que, segundo o filme, teria feito sucesso a suas custas. Notem, por 

exemplo, que o nome por que ficou conhecido o célebre cantor adveio, não do 

episódio em praça pública com que o filme inicia a sua estória, e sim, de uma 

homenagem aos seus patronos, os irmãos Farina, sequer aludidos no filme de 

Corbiau. 

Naturalmente, essa liberdade de inventar trouxe vantagens estéticas para o 

filme. Fundindo várias temáticas num só núcleo dramático, ( a crueldade da arte 

que destrói o artista, a mitologia do talento, a duplicidade de personalidades entre 



irmãos, a homossexualidade e o incesto virtuais, o crime e a culpa, etc ), Farinelli 

consegue envolver o espectador e, se for o caso, empolgá-lo. 

Com um custo altíssimo para os padrões belgas, cerca de 120 milhões de 

dólares, é um filme feito com o refinamento de quem encara cinema como arte de 

elite. Um exemplo da virtuosidade e perfeccionismo de Corbiau está no zelo com 

a qualidade musical de sua obra. Conforme foi divulgado no press-release, a bela 

e super-potente voz do cantor castrado é uma produção artificial, conseguida 

através de uma difícil operação eletrônica em que se fundiram duas outras vozes, 

uma masculina, de Dorik Lee Ragin, o contratenor americano, e outra feminina, 

de Ewa Malla Godlewska, a soprano polonesa. A estes requintes se somam : a 

reconstituição quase perfeita da época, o luxo dos cenários e vestuário, e a 

expressividade da fotografia. 

Seria a posição de Corbiau solitária e atípica na Bélgica de hoje? A esse 

propósito vale a pena ficar atento para a lista de realizações cinematográficas em 

curso que o crítico do Sight & Sound menciona, e que são : Taxandria de Raoul 

Servais, Blended de Mathieu Kassovitz, The Sorrow of Belgium de Claude 

Goretta, Comme un Air de Retour de Loredana Bianconi, Loin de Barbares de 

Ligia Bégéja, La Partie d'Échecs de Yves Hanchar. 

 

 

 

 

 

 

 



O "Ed Wood" de Tim Burton 

 

Cidadão Kane seria para muitos o melhor filme do mundo, mas, e o pior? 

Classificar "para cima" sempre foi a praxe, porém, quando se trata de classificar 

para baixo, a coisa complica. Cineasta sem talento na história do cinema é o que 

não falta, e no entanto, quem tende a levar o troféu definitivo de má qualidade, 

em todos os tempos e lugares, é esse Edward D. Wood Jr. ( 1924-1978 ), segundo 

a crítica que põe seus filmes no topo de uma anti-antologia cinematográfica, 

autor de um autêntico lixo que mistura horror, pornô, breguice e penúria técnica 

da forma mais inestética possível. O danado é que a "coerência" preservada ao 

longo da filmografia de Wood terminou, segundo os fãs, por consolidar um estilo 

e fornecer à sua produção um estatuto indiscutível de cult. Pode? 

Claro que pode, tanto é assim que hoje em dia nenhum dicionário de 

cinema que se preze dispensa o seu nome de guerra, Ed Wood, nem a referência, 

já clássica, a sua posição de "pior cineasta do mundo". Foi essa fama às avessas 

que fez com que o diretor Tim Burton decidisse, com base no livro Nightmare in 

Ecstasy, filmar a autobiografia desse incrível personagem, que, pasmem, tinha 

Orson Welles ( sim, aquele mesmo de Cidadão Kane! ) como ídolo. 

O resultado do trabalho de Burton é impagável em todos os sentidos. O 

filme, de título Ed Wood ( 1994 ), relata as descabeladas peripécias do jovem 

cineasta, espécie de subproduto de Hollywood, no sentido de conseguir 

financiamento, elenco, equipe técnica e cenário, para os seus projetos, nos 

revelando os precários bastidores das Wood Productions e seus controversos 

métodos improvisados, desde o primeiro empreendimento, Glen ou Glenda ( 

1953), um filme sobre o caso real de um travesti que mudara de sexo, 

personagem com que o próprio Wood, que adorava se vestir de mulher, se 

identificava, até Plan 9 from outer space ( 1959 ), um filme sobre o vampirismo 

financiado - imaginem só! - pela Igreja Batista. 



Claro, todos esses filmes são puro lixo, mas - atenção! - isso não deve ser 

confundido com o meta-filme que os mostra. A bem da verdade, o cineasta Tim 

Burton não se limita a friamente narrar. Ele efetua uma grande brincadeira que 

não poderia ter dado mais certo, que é a de, estrategicamente, assumir as 

características do estilo de Wood para construir seu próprio filme como se fosse 

uma brega e barata produção B da Hollywood da época. Da fotografia, em 

expressivo "preto e branco", até o roteirização e música, tudo remonta ao estilo 

de Wood e com ele dialoga. 

Assim, vejam bem, os clichês da estória, em Ed Wood, não devem ser 

lidos pelo espectador como tais, mas como meta-clichês que remetem aos de 

Wood. Um exemplo, entre tantos : na vida real, deve ter sido muito mais longa e 

penosa a ação de Ed em convencer essa recém-chegada a Hollywood, que ele 

conhece por acaso num balcão de lanchonete, a financiar o seu Bride of the 

Monster, mas Burton constrói a cena em cima de elipses inverossímeis, no 

mesmo espírito de trabalho com que o cineasta Wood não se importava se o 

cenário estremecia quando o ator grandalhão atravessava uma porta. A cena na 

Casa Malassombrada do parque de diversão, quando a energia elétrica pifa 

somente para Wood poder confessar a sua nova namorada que gosta de se vestir 

de mulher, é um exemplo evidente dessa asunção do chichê. Uma outra grande 

remissão intertextual à obra de Wood está na interpretação dos atores, e nesse 

particular, quem dá um show é Johnny Depp no papel-título, ao manter o 

equilíbrio perfeito entre a canastrice real, a de Ed, e a interpretação efetiva : sua 

recriação sutilmente caricaturesca do personagem. O mito do horror picture do 

passado, o idoso Bela Lugosi, que Wood aproveitou e homenageou em seus 

filmes, é feito com brilhantismo por um Martin Landau magnífico e aliás 

premiado : lembram dele em Crimes e pecados de Wood Allen, no papel do 

médico que assassina a ex-amante? 

Ed Wood está disponível em vídeo há algum tempo, mas incomparável 

com a sua reduzida dimensão na telinha é a sua projeção em tela grande, o que 

entre nós aconteceu no nosso querido Cine Bangüê, como se sabe, a única casa 



de espetáculo não-comercial e com uma programação em princípio artística e 

cultural. em João Pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comer, beber e viver em Taiwan 

 

Dentre as emergentes cinematografias orientais de língua chinesa, uma das 

mais promissoras parece ser a de Taiwan. Conhecida entre nós como Formosa, 

capital Taipé, a ilha nacionalista, apesar da proximidade e das origens culturais 

comuns, destoa da vizinha China continental, entre outras coisas pela sua opção 

pelo capitalismo. Sufocado, em termos de consumo pela hegemonia estrangeira, 

e em termos de produção, pelas indústrias de Hong-Kong, o cinema de Taiwan só 

veio a conhecer um certo impulso de há uns dez anos para cá, quando um grupo 

de cineastas recebeu apoio do Governo, para produzir filmes "de qualidade", 

sendo atualmente em torno de 25 a quota de realização anual, embora poucas 

delas se paguem pelo número de ingressos vendidos. 

Ainda anônimos no Ocidente, Wu Nien-Chen, Chou Tan, Ho Ping, Stan 

Lai, Tsai Ming Liang, e Edward Lang são alguns dos cineastas, citados em 

revistas internacionais, que estariam em plena atuação, fazendo o já chamado 

New Taiwan Cinema, mas com certeza, um dos nomes mais expressivos é, sem 

dúvida, o jovem Ang Lee que, diferentemente de seus colegas de trabalho, 

conseguiu pelo menos duas coisas importantes : (1) romper as barreiras entre arte 

e comércio, e (2) atingir um mercado internacional. Se o seu filme de estréia ( em 

inglês "Pushing Hands" ) ainda é desconhecido fora de Formosa, o segundo, 

Banquete de Casamento, conquistou multidões mundo afora, apesar de não 

haver obtido o prêmio a que concorria no Festival de Cannes de 1993. Esse 

prêmio veio afinal no ano passado para Comer, beber, viver ( Yinshi Nannu, ou 

em inglês : Eat Drink Man Woman ), recentemente exibido aqui pelo Cine 

Bangüê. 

Com uma renda de US 1,5 milhão ao seu dispor, Ang Lee fez um filme 

onde a crítica especializada elogiou a inteligente e apropriada soma do sentido 

humano de seu primeiro filme, com a leveza estrutural e técnica do segundo. O 

roteiro descreve as tensões subterrâneas e irresolutas na vida de um pai e três 



filhas adultas, e a semelhança com a estrutura de O Rei Lear já foi aventada por 

mais de um comentarista. 

As relações entre o filme e a peça de Shakespeare parecem, contudo, 

acidentais, e a comparação, em vista do grande número de diferenças, não 

enriquece muito a interpretação. Por exemplo : ao contrário do idoso rei britânico 

que abdica do trono no ato de abertura da peça, o genitor de CBV, o Sr Chen ( 

Sihung Lung ), não abre mão de sua superior posição de cozinheiro da família, 

um ofício que sequer admite entre suas filhas. A verdade é que Ang Lee deve ser 

cinéfilo e se fôssemos catar relações intertextuais para o roteiro, os casos seriam 

tantos que mal saberíamos o que fazer com elas.  

Para citar apenas três e ficar no âmbito do cinema : (1) a questão da 

incompatibilidade entre o Sr. Chen e sua filha mais velha "retoma" a que está em 

Num Lago Dourado (Mark Rydell, 1981 ); (2) a engraçada cena do 

malentendido na escolha da futura esposa do Sr. Chen ( a jovem filha da vizinha, 

e não a vizinha ela mesma ) "pesca" uma cena famosa em Fanny ( Joshua Logan, 

1961) em que o idoso Maurice Chevalier escolhe a jovem Leslie Carol para casar 

e não sua mãe; (3) o tema da filha que termina por abraçar a lealdade paterna em 

detrimento de uma realização com outro homem, é equivalente ao que está na 

maior parte dos filmes do japonês Yasujiro Ozu, especialmente em Pai e filha ( 

Banshun, 1949 ). 

Até que ponto esses possíveis intertextos são necessários à apreciação de 

CBV ? Creio que o espectador pode prescindir deles e apreciar CBV como um 

filme digestivo ( e o adjetivo não é gratuito! ), primoroso, sutil, e agradável que 

descreve os conflitos de uma família chinesa ocidentalizada pelo cristianismo, 

pelo capitalismo, e pela modernidade, ( como a própria capital Taipé tantas vezes 

mostrada em cenas de trânsito e avenidas movimentadas ) e que se divide entre 

os valores mais genuínos e os mais emergenciais. Genuíno seria cozinhar e tudo 

o que o verbo implica, e no entanto, ninguém na família agüenta mais os jantares 



dominicais e o próprio Sr. Chen não mais possui paladar. Emergencial seria 

crescer individualmente, longe da mesa e dos ditames familiares. 

O casamento do Sr. Chen com a jovem vizinha que tem a idade de suas 

filhas possui naturalmente os seus innuendos psicanalíticos, como aliás, é o caso 

dos muitos dos símbolos alimentares num filme que diegética e plasticamente 

gira em torno do ato de cozinhar, por a mesa, e praticar o ritual de comer, e que 

faz o mundo inteiro que frequenta restaurante chinês, ou não, cogitar de uma 

dimensão transcendental para o gesto de engolir. Engolir o alimento seria igual a 

engolir a vida, o que pode ser feito com prazer, indiferença, ou mesmo desprazer, 

e o particular tratamento que Comer beber viver concede à velha metáfora da 

alimentação é um dos seus aspectos mais interessantes. Claro, A comilança, A 

festa de Babette, e Como água para chocolate, já haviam feito isso, mas não da 

mesma forma, nem com exatamente as mesmas implicações.  

 

 

 

 



Cinema italiano ontem e hoje 

 

Mais um evento cultural teve lugar no Cine Bangüê, desta feita uma 

homenagem especial ao cinema italiano, quando aproveitou-se a estréia local do 

Caro Diário ( 1994 ) de Nanni Moretti, para se promover um debate reflexivo 

sobre o cinema italiano do passado ao presente, exibindo-se também o clássico 

Ladrões de Bicicleta ( 1946), de Vittorio DeSica. Para o debate fomos 

convidados, eu e o professor Andrea Ciacci, italiano de nascimento, cinéfilo 

inveterado e connoisseur do cinema de seu país. De minha parte, fiz um breve 

passeio histórico, começando com as premissas do neo-realismo de Rosselini e 

Zampa, passando pelo marcante cinema vanguardista dos anos sessenta, a la 

Antonioni e Pasolini, pelo cinema político dos anos setenta, a la Risi, até essa 

tendência contemporânea à metalinguagem que se observa, hoje em dia, na 

filmografia de cineastas como Ettore Scola, os irmãos Taviani, Giuseppe 

Tornatore e Marizio Nichitti..  

Ciacci, por sua vez, nos brindou com um instrutivo panorama da situação 

concreta da vida cinematográfica na Itália de hoje, que ele tem o privilégio de 

conhecer de perto, com preciosos dados informativos sobre, por exemplo, a 

produção de filmes pelas resdes de televisão, chamando a nossa atenção para o 

fato de que, sem o apoio financeiro da RAI e outros canais televisivos, muitos 

dos sucessos atuais, como Cinema Paradiso, não teriam sido possível, e 

interrogando - mui oportunamente - se a mesma coisa não deveria, ou poderia, 

estar acontecendo no Brasil da Rede Globo. 

Contudo, concentremo-nos aqui nos filmes exibidos. Malgrado a péssima 

qualidade da cópia disponível, quase indescritível foi a sensação de rever 

Ladrões de Bicicleta. É impressionante como filme de De Sica continua a mesma 

obra prima que ainda hoje se põe entre os dez melhores de todo os tempos e 

lugares. Ainda está lá, indelével, o perfeito casamento da denúncia social com o 

sentimento individual; a lúcida e dura reflexão sobre a condição do homem 



moderno e o toque de emoção que particulariza a sua mensagem. A simplicidade 

do roteiro continua dando lições aos que julgam que grau de complexidade é 

diretamente proporcional à qualidade : com a ajuda do filho pequeno, um homem 

procura sua bicicleta, que fora roubada enquanto trabalhava, e não conseguindo 

encontrá-la, decide roubar uma outra, no que é flagrado por transeuntes e pela 

polícia, diante do filho. Que estória poderia ser mais simples? E no entanto, 

filmada nas ruas de Roma, com os parcos recursos do período do pós-guerra, e 

dentro da proposta batizada por André Bazin de "neo-realista", como rende 

cinematograficamente essa estória! 

Para representar o cinema italiano contemporâneo, nada mais apropriado 

que esse Caro Diário, prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 1994, 

sobretudo se é a ponte com o neo-realismo o que se quer estabelecer. Embora 

este já seja o seu sétimo filme, e apesar do seu reconhecimento local como um 

dos mais instigantes cineastas da época atual, o jovem diretor, Nanni Moretti (41 

anos quando rodou o filme) ainda não detém fama internacional, mas tudo indica 

que isso não deve demorar a acontecer. Inteligente, reflexivo, anti-convencional e 

perturbador, o filme de Moretti está dividido em três episódios, onde, em tom 

assumidamente autobiográfico e confessional, ele nos apresenta três pequenos 

episódios de sua vida, protagonizados por ele mesmo.  

No primeiro, ele percorre de lambreta, durante quase todo o tempo, as ruas 

de Roma, enquanto comenta o que vê a partir do que pensa e sente. No segundo, 

passeia pela ilhas do sul da Itália e examina com sarcasmo a influência da 

televisão sobre a mentalidade do italiano moderno. No terceito, de modo sóbrio e 

frio, reconstitui sua passagem interminável por médicos e mais médicos quando, 

um dia, é acometido de grave enfermidade e tem que tomar uma quantidade de 

medicamentos que seria suficiente para abrir uma farmácia. 

Claro, é a ironia, fundada na referência polêmica ao real, o que prevalece 

mas o filme consegue, apesar disso, agradar por razões estritamente fílmicas. 

Acontece que nele muito bem dosados estão o verismo das temáticas que seria 



próprio do documentário ( do tipo: o que acontece nas ruas de minha cidade? o 

que pensam os meus compatriotas? que mal nos fazem os médicos? ), e o 

potencial de reflexão que estaria num cinema, meditativo, infinitamente pessoal, 

e eventualmente, poético. Ao sair pelas ruas, ao visitar as ilhas, e ao ir ao médico, 

não é apenas para registrar o real, que o autor\protagonista o faz, mas sobretudo, 

para interferir nessa realidade, com a sua maneira idiossincraticamente gauche e 

enfezada de ver as coisas. 

Nesse sentido, Caro Diário é um filme tão diferente do main-stream que 

dá a impressão de que Moretti está criando um novo gênero. Obviamente, aí está 

a homenagem aos velhos cineastas realistas do passado, como Rosselini, Pasolini 

e De Sica, porém, decididamente não é o realismo que define o estilo Moretti - 

mais do que isso, é o modo profundamente irrealista de falar do real. Difícil 

afirmar o que há de ficção, ou de ficcionalizado nos argumentos de Moretti, mas 

a busca de uma linha narrativa não é o que vem ao caso num filme que recupera, 

teimosamente, o estatuto do curta-metragem ( cada um dos episódios é um filme 

autônomo! ) para negar, tanto o cinema convencional, classicamente narrativo, 

quanto o cinema direto que se rende à referência. Com certeza, não se trata de um 

filme para as grandes platéias, mas, em compensação, o seu destino entre os cults 

do futuro deve está garantido. 

 

 

 

 

 



"Anna dos 6 aos 18" de Nikita Mikhalkov 

 

Antes de o Século findar os pensadores contemporâneos vão, com certeza, 

revisá-lo, e nessa revisão, levantar os traços maiores de sua paisagem espiritual, 

entre os quais deve estar o rol de suas "grandes ilusões". Na verdade, alguns 

estudiosos já começaram esse balancete, mas tomara que possa haver algum que, 

deixando de lado as análises abstratas das ciências econômicas, consiga nos 

transmitir, por exemplo, a triste beleza da trágica condição de uma civilização, a 

russa, que, havendo um dia representado na pele a mais sublime das aspirações 

da Humanidade, a da utopia social, termina o século na deplorável situação da 

desilusão coletiva, e o pior sem perspectivas, nem materiais nem morais, para o 

novo milênio. 

Sem dúvida alguma, uma das maiores ilusões do século XX, senão a 

maior, foi o comunismo. Independentemente do que há de certo ou errado nos 

escritos de Marx e seus seguidores, é difícil imaginar destino mais trágico, -ou 

seria patético?- do que aquele que teve o povo que um dia se chamou de 

soviético. Claro, outros países tiveram as suas catástrofes, automotivadas ou 

impingidas, mas nada comparável, em dimensão eu diria mitológica, ao que 

vivenciou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma coisa, por 

exemplo, é você saber a vida inteira que é pobre e que está na contramão do 

desenvolvimento, como nós o sabemos, habitantes do Terceiro Mundo; outra 

coisa é você ter alimentado, durante quase um século inteiro, a ilusão de ser 

Potência e de estar na vanguarda da História, para de súbito descobrir, perplexo, 

que foi tudo uma farsa. 

Os russos eles próprios são, naturalmente, peças fundamentais nessa 

revisão, o que já começara a acontecer com os dissidentes do período pós-Stalin 

e nunca mais parou. Hoje em dia, um dos nomes que se perfilam na reflexão 

retrospectiva sobre o seu país é o cineasta Nikita Mikhalkov, irmão do também 



cineasta Andre Konchalovski ( de O Círculo do Poder, lembram? ), ambos filhos 

de uma ilustre família de escritores, pintores e artistas que viveram como lhes foi 

permitido durante toda a gestão de Stalin.  

Em O Sol Enganador Mikhalkov conta a estória de uma família, muito 

parecida com a sua própria, que nos anos trinta é abalada por traições ao partido, 

execuções sumárias e suicídios, mas o que pretendemos comentar aqui é o seu 

Anna dos 6 aos 18 (1995), que o Bangüê exibiu a semana passada, e que também 

se acha disponível em vídeo. Sem se definir entre o home picture sentimental e o 

documentário político que pretende retratar uma década e meia de história 

contemporânea, o filme parte de uma série de entrevistas que o cineasta fez com 

sua filha, a Anna do título, desde 1980, quando ela tinha apenas 6 anos, até o ano 

de 1994. As perguntas feitas a menina são as mesmas ( o que teme, o que ama, o 

que odeia e o que espera ), e o espectador tem condição de acompanhar a 

evolução de uma mente numa fase de crescimento, mas claro, como dissociar 

essa evolução do que acontecia no país? Segundo Mikhalkov, nas primeiras 

entrevistas ele não sabia o que iria fazer com aquelas metragens rodadas sem o 

aval das autoridades, mas logo cedo no filme é possível perceber a intenção de 

tomar o pretexto das falas familiares para diagnosticar a situação do país. 

Tanto é assim que, entre uma entrevista com Anna e outra se interpõem 

documentos sobre as grandes mudanças ocorridas nesse périplo, que precipitaram 

o estado de coisas atual : a morte de Brezhnev, a de Paparov, a repercussão 

interna da guerra do Afganistão, a nomeação de Gorbachev, a campanha deste 

pela perestroika, a catástrofe de Chernobil, a subida de Ieltsink, tudo isso 

intercalado com imagens e depoimentos de elementos do povo, sempre 

comentado pelo próprio Mikhalkov. 

Em face do interesse pelo assunto, confesso que assisti ao começo do 

filme em estado de vibração incontida. Aquele era um depoimento de quem 

vivera por dentro a derrocada de uma Potência e, certamente, lançaria luz no 

mistério que, nós ocidentais, nunca entenderíamos a fundo, e além do mais, a 



estratégia de fundir o biográfico com o político era um achado de primeira ordem 

que daria seus frutos estéticos. Contudo, na medida em que as imagens se 

projetavam, aliás num ritmo meio monótono e previsível, as minhas expectativas 

foram morrendo : o que se via ou era óbvio ou repetitivo ou irrelevante e o mais 

grave : o sentido não estava brotando desse jogo de imagens e falas, mas ao 

contrário, estava sendo predeterminado pela voz autoral. 

Pois num posicionamento arbitrariamente onisciente, Mikhalkov, ele 

próprio, é quem dá, no filme, a palavra final sobre tudo o que aconteceu à URSS 

: segundo ele, foi a falta de fé religiosa o que causou a decadência desse império, 

que tinha tudo ( palavras suas : um imperador, seus súditos, sua guarda armada, 

seu povo ) e não tinha nada, porque não tinha Deus. Bem entendido, não é 

manifestação da crença de seu autor o que prejudica o filme, mas a sua 

deliberação em fechar o sentido, tanto do filme quanto da URSS, em cima de um 

fator pessoalmente privilegiado. Faltou abertura, faltou ambigüidade, faltou 

polifonia, mas sobretudo faltou talento para transformar uma experiência 

biográfica em essencialidade estética. Uma pena. Continuemos esperando pelo 

grande réquiem à URSS.  



Júlio Bressane e "O Mandarim" 

 

Foi debaixo de uma estrondosa vaia da jovem platéia que, no último 

Festival de Brasília, o ator Fernando Eiras recebeu o prêmio pela sua atuação em 

O Mandarim. Eu havia chegado atrasado e não tinha visto o filme de Júlio 

Bressane, que fora exibido no primeiro dia do Festival, mas mesmo assim, 

calculava - pelo que conheço da filmografia do cineasta - que as vaias não se 

dirigiam tanto ao ator, como à proposta de cinema de Bressane. Agora que vejo o 

filme, exibido entre nós pelo Bangüê, compreendo ainda mais o empenho dos 

jovens presentes ao Cine-Brasília em manifestar seu desagrado. 

Decididamente, o cinema de Bressane não é feito para as grandes platéias. 

Para dizer a verdade, ele é feito "contra" as grandes platéias. Se há uma busca de 

reação, essa seria no mínimo, a do desconcerto e do desconforto. Vanguardista 

radical desde sua estréia, em 1968, Bressane e seu companheiro de "cinema 

marginal", Sganzerla, vêm primando em não fazer concessões de espécie alguma 

ao público pagante, experimentando o mesmo conceito de "cinema abstrato" que 

sempre defenderam, cada um a seu modo. De tal forma que se o apreciador não 

tem, na cabeça, a proposta de cinema que assumem, nem faz sentido julgá-los. 

Bem diversa já é a aceitação da dupla Bressane\Sganzerla na comunidade 

acadêmica. Dois dos maiores críticos, teóricos e historiadores do cinema 

nacional, Ismail Xavier e Jean-Claude Bernardet, professores de cinema na 

ECA\USP, não param de lhes tecer elogios e de lhes dedicar pesquisas, ensaios, 

teses e livros. A última dessas investidas é o livro O Vôo dos Anjos ( Editora 

Brasiliense), onde Bernardet exaustivamente analisa e confronta a obra fílmica 

desses dois cineastas, tentando demonstrar como, aí, a significação brota de um 

jogo imanente e metalingüístico que rompe as leis do cinema clássico, mas não 

depende dessa ruptura. 



Pessoalmente, confesso que defendo uma proposta de cinema diferente, e 

de alguma maneira oposta, a de Bressane : a mim não me agradam as abstrações 

cinematográficas, e por isso mesmo, não me vejo muito apto a julgar filmes 

como O Mandarim. Gostaria apenas de lembrar ao espectador do filme, duas ou 

três coisinhas que podem entrar como referencial para a leitura.  

Durante toda a projeção, não consegui me desvencilhar de uma sensação 

particular : a de que havia um "descompasso", seja lá de que ordem for, entre a 

calma tradicionalidade da obra musical do cantor semi-biografado, Mário Reis, e 

a exuberante modernidade do filme. Canções (muitas de autoria de Senhor, outro 

conservador) que Reis popularizou, como aquela que fala no "gavião malvado" 

que "bateu asas, foi com ela e me deixou", dificilmente davam certo com o 

desbunde meta-moderno a que se assistia. Vejam bem, quando o tema do filme é 

um revolucionário das artes como Oswald de Andrade ( Conferir o filme Tabu, 

1982, do mesmo Bressane), tudo bem, mas no caso de Reis... 

Não creio que Bressane tenha sabido resolver esse "descompasso", tanto é 

assim que O Mandarim tem um ritmo desequilibrado e pouco funcional, mesmo 

quando se leva em conta a concepção de cinema como música que o cineasta 

propala : vejam que o jogo de imagens e de planos no filme é quase sempre 

"frenético", interpolando ação rápida e planos estáticos e demorados, mas não 

consegue sê-lo naquelas passagens em que Mário Reis, ou os outros cantores que 

aparecem, executam as suas canções, verdadeiras "pausas" parentéticas e 

excrecenciais. A cena, cenograficamente pobre e inexpressiva, em que o ator 

Fernando Eiras, no papel de Reis, canta e desajeitadamente "dança" a música do 

"gavião malvado" num hall do Hotel Copacabana, circundado pelos socialites da 

época, me pareceu emblemática dessa irresolução. 

A outra colocação que faço tem caráter genérico e diz respeito ao aspecto 

vanguardista de que Bressane não abre mão desde o início de sua carreira, 

deixando claro que continua correndo em direção oposta ao do cinema clássico, 

fechado e convencional. Ora, vanguarda é orgasmo, e orgasmo não dura. O 



cinema clássico é "fechado" porque redunda códigos e, assim, se torna previsível. 

O caminho que o cinema experimental toma é o de instaurar uma abertura que 

recuse essa redundância para não ficar previsível. O problema é que - e isto não 

vale só para Bressane, mas para todas as vanguardas! - uma vez instaurada essa 

abertura numa determinada obra, as outras obras abertas que vem em seguida, 

tendem a redundar a abertura, e a criar um estilo tão redundante, ironicamente 

"convencional" e previsível quanto o do cinema "fechado". Gostando ou não de 

Bressane, quando a gente faz um retrospecto de sua filmografia chega a essa 

triste conclusão : a de que Bressane vem se repetindo a si mesmo, e cansando o 

espectador com um "orgasmo" audio-visual que, para poder continuar sendo 

chamado de "orgasmo", não poderia ter durado e perdurado. 


