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Um Salto Para O Desconhecido
C

Sr. Oziris Narciso Moreira -projecionista do Estação de 1986 a 1999

onstruir pontes. Dar um salto para o desconhecido. Essa edição
da Tabu se constitui, assim como se constitui o próprio cinema:
uma tentativa de unir subjetividades tão diversas quanto complementares, que muitas vezes só podem ser experimentadas em uma sala escura,
em um momento de entrega e diluição da nossa própria identidade.
O bilhete que nos dá passagem ao mundo da sala escura é o mesmo que nos dá direito a essa viagem, de suspensão da nossa realidade
cotidiana para nos encontrarmos intimamente com outras interioridades. Estamos embarcados. E é com esse espírito de navegantes que
essa edição da Tabu trás um cuidadoso Dossiê Cinema & Viagem, que
nos mostra por ângulos diferentes as muitas encarnações que podemos ter em vida graças à sétima arte.
Na Sala 1 temos um perfil do mais acolhedor produtor do cinema
carioca, Cavi Borges, que alça novos vôos ao se unir ao diretor Luiz Rosemberg Filho. Independência não é apenas modo de produção, é lente
pela qual se vê a vida.
Também no mesmo espírito, a entrevista exclusiva com Gregório
Duviver nos coloca em marcha para essa jornada trazendo o olhar
crítico e inquieto de alguém que usa seu ofício como ferramenta para
desestabilização do status quo, e claro, reconstruir pluri-olhares
para arte e para sociedade.
Como uma revista que nasce do desejo de não apenas falar sobre
cinema, mas sim dialogar com o mundo a partir do cinema, os artigos
desse número não poderiam ser mais pertinentes - se Godard, De Palma e Capra estão subjetiva e temporalmente distantes de um menino-problema cubano aqui nas nossas páginas eles se unem pela alteridade
e pelo afeto, nos dando uma pista a respeito do que o futuro nos aponta
em termos de relações e conexões.
Por fim, se podemos partir do micro para entender o macro, nossas
colunas fixas e colunistas estão firmes no propósito de uma Tabu cada
vez mais plural. Embarque com a gente nessa viagem.
Renata Corrêa
Editora
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ocê acha que falta mais
Charlie Hebdo no mundo?
G.D.: Acho que falta sim. A
gente costuma se dobrar ao ódio
dos outros. Mesmo no Brasil, se
a novela não está dando certo
– porque não agrada ao fundamentalista ou ao deputado da
bancada evangélica –, a gente
muda a história. De modo geral, a gente muda por medo do
conservadorismo. O Charlie eu
acho que não mudou. Esse foi o
crime que eles cometeram: não
se dobrar ao ódio. E daí deu no
que deu. De alguma forma temos que aprender com eles, não
a não fazer, porque é exatamente
isso o que os terroristas querem,
mas ao contrário: aprender que
eles deram um exemplo bonito
de liberdade extrema.

por Maria de Andrade

com a colaboração de
Ana Luiza Beraba e Renata Corrêa
fotos de Cícero Rodrigues

Na melhor forma
plurimidiática que é
característica de sua
produção artística,
Gregório Duvivier
concede para Tabu
uma entrevista via
áudio de whatsapp,
onde resgata a tradição
de um humor político
e desestabilizador do
status quo.

Ainda há poesia no mundo?
G.D.: Há sim, a poesia não
morre e nem vai morrer nunca
porque ela é o que nos faz olhar
o mundo e organizá-lo de forma
que faça sentido. Para mim, a poesia é isso: emprenhar o mundo
de sentido. O sentido não é algo
que a gente descobre. A gente
inventa o sentido das coisas. A
poesia é um sentido pro mundo.
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Se o humor fosse um sujeito,
ele seria anarquista?
G.D.: O humor não respeita
a hierarquia, não respeita o poder instaurado, ele instaura relações mais horizontais. Quando digo humor quero dizer o
bom humor, porque é claro que
existe o humor monarquista, o

“Para mim, a poesia
é isso: emprenhar o
mundo de sentido.
O sentido não é algo
que a gente descobre.
A gente inventa o
sentido das coisas. A
poesia é um sentido
pro mundo.”
humor ultraconservador, o humor fundamentalista. Não dá
para glorificar o humor e achar
que todo humor é “do bem” ou
que todo humor é anarquista.
Não é. Existe muito humor que
só serve pra perpetuar o poder.
Eu acredito no humor que visa
quebrar o poder instaurado. Eu
acredito no que ri da posição
do oprimido, ele ri do opressor,
de baixo para cima.
Você acha mais graça no absurdo, na política ou no homem
comum?
G.D.: Cada coisa tem sua graça. O humor tem muito a ver com o
absurdo, nesse sentido: o de revelar o absurdo das coisas, lembrar
que nada deve parecer natural,
como dizia [Bertold] Brecht.
Você reconhece, na sua produção, uma renovação do humor
de ativismo político, feito pelo
Pasquim nos anos 1970?

G.D.: Eu gosto muito do
Pasquim, então fico muito feliz
pela comparação. Acho que faz
muita falta no Brasil esse tipo
de humor com [objetivo de] uma
transformação social. O Millôr
Fernandes foi um puta mestre
pra mim, talvez o maior gênio
do humor que o Brasil já teve.
Mas não só ele, todos ali, Tarso
de Castro... era muita gente brilhante junta. Eles são uma referência direta para mim.
Você acha que o tipo de humor
que vocês fazem seria aceito
no cinema?
G.D.: Acho que sim. A gente não pode nunca acreditar que
o espectador do cinema brasileiro gosta, por exemplo, de um
tipo de comédia mais rasgada
ou que ele não gosta muito de
um humor político. O mercado é
a gente que tem que criar.

“Acho que faz muita
falta no Brasil esse
tipo de humor com
[objetivo de] uma
transformação social.”
Assistimos atualmente a um
boom da comédia no mercado do
cinema, até mesmo no cinema
francês. Como você vê essa difusão de cinema de comédia hoje?
G.D.: Isso é bom. Sou muito fã de comédia. Gosto muito
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quando as pessoas não se levam muito a sério no sentido da
linguagem. Quando as pessoas
conseguem contar uma história
sem perder a piada. Acho tão
mágico. A comédia é feita para
o público o tempo todo. Talvez
não seja o caso do público se
interessar mais por comédia
e sim a comédia se interessar
mais pelo púbico.

“Talvez não seja o caso
do público se interessar
mais por comédia
e sim a comédia se
interessar mais pelo
púbico.”
Você poderia indicar algumas
obras específicas onde você vê um
humor mais interessante hoje?
G.D.: Vejo algumas coisas interessantes surgindo.
Tem o Rafucko que faz um humor muito político. Tem a Jout
Jout, que faz um humor especial, autoral, meio “confessional”, sabe? Tem um pessoal
de improvisação interessante,
Os Barbixas. Tem muita gente
fazendo um humor com assinatura, um humor pessoal e intrasferível, que é o que eu acho
que deve ser.
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mais público e mais acirrado.
Como ficam as definições de
Esquerda e Direita após as manifestações de junho de 2013?
G.D.: Quando a polícia
bate [nos manifestantes] é porque [o protesto] é de esquerda
e quando você está tirando um
selfie com a polícia é porque [o
protesto] é de direita.
A Dilma é a oposição atual, e isso é muito louco, pensar
que a presidente é a oposição.
O governo é do Eduardo Cunha,
todo mundo sabe, é ele que demite ministros quando quer, e
não a Dilma. Agora está muito claro que o PT não governa
o país. Pior: ele é oposição ao
governo. Quando se faz uma
passeata contra o governo, na
verdade se está fazendo passeata contra a oposição, que é
conservadora. É só você ver as
pautas: redução da maioridade
penal, financiamento privado
de campanha… Está claro quem
é direita e esquerda.

esse humor que era da internet e do teatro já chegou aos
cinemas e à televisão. Tem
o Louis C.K., que conseguiu
transferir muito bem esse humor de stand up para a dramaturgia. É gente que, muitas vezes, leva o humor autoral para
o drama, porque o humor não
pode ter medo do drama. Os
americanos sabem fazer isso,
criam séries muito engraçadas
e muito dramáticas também.
Esse é o tipo de humor que eu
mais gosto, quando é difícil
classificar.
Nessa passagem para a televisão, quando vocês do Porta
dos Fundos aceitam propostas
para TV, muda alguma coisa
nesse tom do humor?
G.D.: A gente só aceita ou
só faz com a certeza de que
não vai mudar, é uma condição
sine qua non para entrarmos
em qualquer projeto. A liberdade total e irrestrita. Senão,
descaracteriza o que a gente
tem de mais precioso.
Vocês entregam o produto finalizado, sem passar por nenhuma aprovação de roteiro?
G.D.: Nem de roteiro, nem
de cor, nem de áudio, nenhuma aprovação de nada. É tal e
qual, porque a gente confia no
nosso padrão de qualidade.
Mudando um pouco de assunto, o embate entre conservadores e progressistas vem se tornando, nos últimos dois anos,
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E fora do Brasil, você teria
algumas referências?
G.D.: Sim, fora do Brasil,
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A Dilma fez alguns movimentos na composição ministerial
que foram bem questionáveis
em termos de...
G.D.: Totalmente, a Dilma
conseguiu uma proeza de desagradar à esquerda e à direita ao
mesmo tempo. Ela fez um strike.
Ela foi eleita pela esquerda mas,
assim que assumiu, para agradar
à direita, colocou o Joaquim Levy
e um monte de ministros mais à
direita. Acabou que a direita também não ficou feliz, porque não é
isso que vai fazê-la feliz.

“Quando a policia bate
[nos manifestantes] é
porque [o protesto] é
de esquerda e quando
você esta tirando um
selfie com a policia é
porque [o protesto] é
de direita.”

A consulta pública que coloca
em questão o que é a família brasileira está dividindo a
população numa disputa bem
acirrada. Uma foto de uma família indígena virou um meme
com a legenda “tradicional família brasileira”. Como você
vê esse pleito e como vê essa
entidade que se coloca como a
“família brasileira”?
G.D.: A própria enquete
me irritou muito. Essa pergunta é criminosa. O resultado é
apavorante, mas a pergunta já
está errada.
“Você é a favor que todos
os seres humanos tenham o
direito à família?” Essa é a forma correta de fazer a pergunta.
Ninguém vai ter coragem de
dizer: “Não, acho que alguns
seres humanos não têm direito
à família!”
Você é um artista plural – ator,
diretor, poeta, autor de teatro e
audiovisual – e ainda defende

posições progressistas num jornal tido como conservador. Em
que momento você viu que poderia transitar em várias áreas?
G.D.: Prezo muito a pluraridade. Meu pai é saxofonista e
escultor, minha mãe é cantora,
escreve e pinta também. Uma
experiência mais vasta e intensa da vida ajuda ao artista.
Me interessa muito o novo, me
alimento do que é desafiador
e desconhecido. Sou fascinado pelo que não conheço, pelo
que não sei. Esse é meu maior
combustível.
Qual sua relação com a crítica?
Qual papel ela cumpre hoje?
G.D.: Acho a crítica fundamental. É muito importante
que ela exista, que ela seja criteriosa e exigente. A Bárbara
Heliodora tinha um jeito muito
tradicional de ver o teatro, mas
esta é uma visão possível, que
tem que existir também. O que
me incomodava, mais do que
a postura dela, era o fato de O
Globo ter uma crítica só, e do
Rio ter um jornal só, então era
a única crítica do único jornal
da cidade. A visão dela acabava sendo a única em vez de ser
mais uma. A diversidade nesse
caso é fundamental.
O stand up veio para ficar?
G.D.: O stand up é uma arte
muito difícil e complicada, mas
muito nobre também. Acho que
teve um boom tardio no Brasil,
inclusive se comparado aos
Estados Unidos e vários outros
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“Sou fascinado pelo
que não conheço,
pelo que não sei.
Esse é meu maior
combustível.”
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Quais os seus autores favoritos?
G.D.: Gosto muito dos autores que misturam o lirismo
e humor, como o Manuel Bandeira, Mario Quintana, Vinicius
de Morais. Os autores que não
têm medo de ser líricos, de falar de amor, de falar de dor, e de
ser cafona. Esses autores ajudam a gente a viver e a suportar a vida. Gosto das crônicas
do Paulo Mendes Campos e do
Rubem Braga, e dos romances do Philip Roth e
do Paul Auster. No
Brasil, eu adorava o
João Ubaldo Ribeiro, e gosto muito do
Verissimo. Hoje gosto muito dos autores
que sabem ser sérios
sem ser sisudos, sabem ser engraçados
sem ser ralos.
Tem alguma piada de
cinema?
G.D.: As pessoas às vezes acham
que o humorista é
piadista. Na verdade,
eu sou péssimo em
piada. Acho que não
sei nenhuma piada
de cor. O humor hoje
em dia tem pouco a
ver com com a anedota, então contar
piadas
definitivamente não é o meu
forte.

Qual sua relação com o Estação?
G.D.: Eu fui muito no Estação, passei minha adolescência
trancado no cinema. A primeira vez que vi meu rosto numa
tela grande foi no Estação, com
Apenas o Fim, o primeiro filme
que eu fiz. É como uma praça
de gente que gosta de cinema,
um lugar de encontro, uma sala
de bate papo. Se for juntar o
tempo que passei no Estação,
passei alguns anos da minha
vida lá dentro, rindo, chorando
eventualmente, conversando,
namorando e vivendo.

Independência

& arte
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Fale sobre seus novos projetos.
G.D.: Estou escrevendo
um livro novo para a Companhia das Letras, um livro de
humor com poesia, de poesia
com humor de novo. Vai ser um
livro almanaque. Estou muito
animado. Esse ano, entre meus
projetos, tem a peça Portátil, de
improvisação.A gente escolhe
um voluntário da plateia, entrevista a pessoa durante cinco minutos e encena a história
dela no palco em uma hora e
pouco de duração, sem combinar nada, só vivendo e escutando o outro. Tem também o
filme do Porta dos Fundos que

vou gravar em outubro, além de
outras coisas.

divulgação

países. Eu acho que a tendência é ficarem só os stand ups
mais interessantes, mais artísticos, mais autorais, e serem
esquecidos os que surgiram
apenas pelo modismo. Mas o
stand up é um mundo enorme,
que ainda falta ser explorado.
Nos EUA, por exemplo, tem o
stand up político, tem o stand
up improvisado, tem o stand
up de ofensas, tem mil tipos,
mil gêneros. No Brasil, eles são
muito parecidos.

Por Maria de Andrade

Quem anda pela Cobal do Humaitá hoje talvez não saiba que está caminhando
por um profícuo celeiro da sétima arte carioca. TABU esteve no mercado para

trilhar o recente encontro que se deu no local entre dois grandes nomes do cinema
independente: o produtor Carlos Vinícius Borges e o cineasta Luiz Rosemberg
Filho, mais conhecidos por seus apelidos, Cavi e Rô.
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Após a recente onda de resgate do Cinema
Marginal, capitaneada em grande medida pela difusão da obra de Rogério Sganzerla, a redescoberta do nome de Luiz Rosemberg (influenciado pelo
movimento marginal apesar de não se enquadrar
exatamente nele), tem sido comemorada numa
saudável volta às telas em parceria com a produtora de Cavi, com o lançamento do longa-metragem
Dois Casamentos.
Dono da Cavídeo – a discreta vídeolocadora da Cobal que se tornou uma marca sinônimo
de sangue novo do cinema carioca –, Cavi conta
que costumava saudar o cineasta diariamente no
caminho pra locadora, até que um dia resolveu se
aproximar e se oferecer para produzir seu próximo
filme. “A única condição era a de que fosse um roteiro de baixo orçamento, que se filmasse em apenas 2 semanas”, lembra Rosemberg, que estava há
cerca de duas décadas sem lançar filmes novos. O
resultado foi além do esperado: Rosemberg não só
escreveu e realizou Dois Casamentos, um filme de
apenas duas atrizes e uma única locação, como viu
Cavi envolver-se num movimento maior de difusão
de sua obra, ganhando mostra retrospectiva no
Centro Cultural da Caixa – incluindo a exibição da

12
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abitué do café Torta & Cia., Rô é uma daquelas figuras a que se reconhece de longe por seus bigodes fartos e corpo peculiar, marcado por problemas de coluna. É ali, à mesma mesa de
canto da varanda, que um dos mais cults dos cineastas brasileiros pode ser visto, observando o vai-e-vem dos passantes, sempre em boa companhia.
Conhecido por um discurso acentuadamente crítico
à sociedade moderna e à política cultural nacional,
e autor de uma linguagem igualmente impactante,
libertária e experimental, os diversos longas-metragens realizados por Rosemberg nos anos 1970 e
1980 (Crônica de um Industrial, de 1978, e O Santo
e a Vedete, de 1982, são alguns deles) se tornaram
uma obra mítica por suas raríssimas oportunidades
de exibição, mesmo no circuito alternativo.

Cavi e Luiz Rosemberg Filho na Cavídeo

recente produção do diretor, cada vez mais experimental – acompanhada do lançamento dos seus
filmes em DVDs.
Sem nunca imaginar que fosse se tornar produtor, e muito menos realizador de cinema, Cavi,
que era antes um judoca profissional, sempre teve
atitude, e lembra que começou movido por seu
espírito empreendedor. Com uma loja de sua família à disposição na Cobal, o lutador aproveitava
as viagens que fazia a campeonatos para comprar
filmes que só se encontrava lá fora. De início (a
locadora abriu em 1997), eram os títulos de artes marciais, seu gênero preferido, que aos poucos aportava para as prateleiras – as coleções
completas de Bruce Lee, Jackie Chan e Sylvester
Stallone foram algumas das primeiras aquisições.
Mas o público da Cobal queria outra coisa, “papa
fina” que até então ele desconhecia: Ingmar Bergman, Jean Cocteau, François Truffaut, Pedro Almodóvar, entre outros. “Eu anotava tudo o que me
pediam e que eu não tinha, aí na viagem seguinte
trazia o box da obra completa daquele diretor”,
conta Cavi. Além de reunir um acervo invejável,
desse modo ele se tornou um autodidata cheio
de boas referências, e o gosto por filmes de luta
foi substituído por uma declarada predileção pela

Nouvelle Vague, começando em François Truffaut
e evoluindo para Jean Luc Godard.

menos que uma centena de curtas-metragens, além da
impressionante marca de 36 longas no portfólio.

A paixão pela Nouvelle Vague é assumida
agora como o motivo da mais nova produção de
Cavi, Um Filme Francês, longa-metragem de ficção de sua própria autoria. O filme narra a história
de um triângulo amoroso – referência ao clássico
Jules et Jim, de Truffaut –, e foi feito da mesma
maneira que os vários títulos que já tem em seu
currículo: baixíssimo orçamento compensado pela
prática da colaboração.

Mas se os números podem impressionar, o
total ecletismo e o desnível entre as produções tem
feito Cavi pensar, de uns tempos para cá, em passar a ser mais seletivo. Talvez a própria opção por
cineastas mais maduros que se delineia desde o
convite a Rosemberg já seja um indício dessa busca por maior apuro em suas escolhas.

Se hoje Cavi é literalmente professor em matéria de produção de baixo orçamento, e está finalizando e lançando 12 longas-metragens simultaneamente – entre eles o documentário Cidade de
Deus, 10 Anos Depois que promete lançamento em
grande estilo –, isso só é possível graças à rede de
amigos que formou ao longo dos últimos 20 anos.
De lá pra cá, Cavi fez muitas parcerias, dando apoio
a cineclubistas e cooperativas de produção, que
são hoje os colaboradores chave do grande coletivo que faz o sucesso de seu negócio.

No caso da escolha por Rosemberg, a liberdade
que Cavi oferece em sua forma de produção funcionou
como condição sine qua non para que a parceria tenha dado certo. Para Rosemberg “a arte tem o dever de
subverter a linguagem em qualquer discurso”, e obviamente essa poética da transgressão só é possível fora
do sistema oficial de produção. Despreocupado dos
resultados comerciais, Cavi abriu espaço para Rosemberg escrever um roteiro de desconstrução dos valores
arraigados, o que dificilmente passaria no crivo de um
gerente de marketing. No filme, duas mulheres falam
ininterruptamente sobre o fracasso da instituição do
casamento e terminam numa relação lésbica de amor.

“Como forma de vida, o set de
filmagem se mostrou obviamente
mais atraente que passar o tempo
detrás de um balcão.”

A independência dos modos de financiamento
tradicionais mostra que é possível entender o lema
da democratização da cultura não só na chave da
“voz a novos atores sociais”, mas enquanto valorização de todos os atores do cinema, inclusive os
cineastas de vanguarda, como Rosemberg poderia
ser classificado.

Como forma de vida, o set de filmagem se mostrou obviamente mais atraente que passar o tempo
detrás de um balcão, e como negócio, a produção de
filmes se mostrou mais rentável que a locação de DVDs,
hoje em desuso. Assim, atualmente a locadora é mantida como fundo perdido, apenas por seu valor cultural,
e aos poucos o braço “produtora” da Cavídeo ganha
respeito no mercado. Hoje ocupando parte do segundo
andar de uma bela casa da rua Mário de Andrade, no
Largo dos Leões, a produtora tem participação em nada

A combinação desses dois espíritos independentes continua dando caldo. Entre uma passada
na locadora e um café no Torta & Cia., Cavi e Rô
passaram a almoçar juntos no Espírito Do Chope,
onde vêm alimentando as ideias do próximo longa
que a dupla está botando no forno, além da adaptação de Dois Casamentos para o teatro, inédita
investida de Rosemberg nos palcos.
Maria de Andrade é editora e roteirista.
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“Se você tiver belas locações e mulheres bonitas e
quiser iluminá-las corretamente, filme em película.
A imagem digital não alcançou o patamar de beleza
da fotografia clássica do passado”. - Brian De Palma

Mete a faca
sem dó

Cena de Vestida para Matar

por Rodrigo Fonseca
14

Roteiro de memória:
Interior Dia
Palais des Festivals,
Cannes, 2013

R

efugiado no calor de um
casaco cáqui de lona,
usando um bonezinho desbotado para cobrir a careca e disfarçar o olhar, sempre voltado
para o chão como quem conta
passos, Brian Russell De Palma
se movia à sombra invisível da
timidez, por entre as fileiras do
Palácio dos Festivais de Cannes,
em meio à disputa pela Palma
de Ouro. Não tinha longas-metragens em exibição, nem estava
competindo e, tampouco, buscava participar de rodadas de
negócio para financiar um drama esportivo com Al Pacino que
acabou engavetado. O diretor de
Vestida para Matar (1980) estava na Croisette apenas para se
divertir. “I’m just watching films”,
dizia, na lata, aos que o interpelavam à cata de uma entrevista ou de um autógrafo. Era na
condição de cinéfilo que o mais
hitchcockiano dos artesãos do
suspense batia seu ponto em
Cannes, comportando-se, por
vezes, de modo rude.
Largou a sessão de Only
God Forgives, de Nicolas Winding Refn, com apenas 30 e poucos minutos, ao ver Ryan Gosling quebrar um copo de uísque
na cara de um tailandês. Também reagiu com certa impaciência à sua viagem a Nebraska
de carona no preto & branco de
Alexander Payne. Só parecia em
estágio de entusiasmo, a ponto
de deixar uma lagriminha escorrer pela barba hirsuta, pró-

ximo do nariz de batata doce,
numa sessão, a de O Passado,
drama do iraniano Asghar Farhadi, ambientado em Paris, ao
ver Bérénice Bejo se bater com o
ex-marido do Oriente Médio em
nome do amor bagaceiro pelo
namorado árabe. Ali, frente à dor
de um amálgama de culturas, o
filho de cirurgião que estudou
Física nos anos 1960, enquanto
rodava seus curtas-metragens
(Icarus é o primeiro dos sete que
filmou), emocionou-se frente à
potência de um roteiro capaz de
usar a palavra como catalisador
de tragédias domésticas. Ali, De
Palma conjugou-se no pretérito
perfeito da tradição cinematográfica. É lá que ele vive, entre
reprises de Greta Garbo e caça a
relíquias de seu ídolo, Frank Borzage, diretor de Adeus às Armas
(1932) e Sétimo Céu (1927).

“Existe uma lenda em
Nova York segundo
a qual De Palma
é portador de uma
espécie (consentida)
de autismo poético: é
impossível falar com
ele sobre qualquer
assunto que não sejam
filmes.”
Existe uma lenda em Nova
York segundo a qual De Palma é
portador de uma espécie (consentida) de autismo poético: é
impossível falar com ele sobre
qualquer assunto que não sejam

filmes. Talvez um papo sobre
movimentos de câmeras e lentes seja a única exceção. Fora
isso, o diretor, nascido a 11 de
setembro de 1940, em Newark,
Nova Jersey, fecha-se e abaixa
o já citado boné, voltando-se
pra dentro de si, onde preserva
um catálogo de referências pelo
qual ele, numa classificação injusta, foi tachado de copiador
muitas vezes.
Nos longas experimentais
de seu início de carreira, com
caráter sociológico inflamado,
expresso em exercícios como
Quem Anda Cantando nossas
Mulheres (1968) ou Olá, Mamãe
(1970), ele conseguiu ser chamado de xerox de Godard. Depois, com o sucesso de Irmãs
Diabólicas (1973), ele virou o
xerocador de Hitchcock, consagrando-se no terror com Carrie,
a Estranha (1976). Em 1981, ao
fazer Um tiro na noite, com um
jovem John Travolta, assumiu
Blow-up – Depois daquele Beijo
(1966), de Michelangelo Antonioni, como objeto de inspiração
e molde, de forma a homenagear
o cronista da incomunicabilidade. Mas, nem assim foi perdoado:
“Roubo, mesmo quando anunciado, é roubo”, datilografaram
seus antipatizantes na crítica da
época. O mesmo se deu quando
ele homenageou O Encouraçado Potemkin (1925) refazendo a
tensão na escadaria de Odessa
na estação de trem da Chicago
de Os Intocáveis (1987). Até da
profanação do espólio audiovisual de Stanley Kubrick ele foi
acusado, ao se arriscar num voo
sci-fi com Missão: Marte (2000),
dos estúdios Disney.
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pela caretice da Família
seja no chumbo quente
do Estado. Dali pra frente, a filmografia do Tio
Sam tomou uma curva
à esquerda, imbuindo-se
do espírito cinemanovista – aquele que pariu
Truffaut, embalou Bertolucci, ninou Polanski,
pôs Glauber para arrotar
– para tirar cascas das
feridas nas veias abertas
da América profunda.

Àquele momento,
uma trupe formada por
Francis Ford Coppola (O
Poderoso Chefão), Martin Scorsese (Taxi Driver),
Peter Bogdanovich (A
Cena de Scarface Última Sessão de Cinema), Bob Rafelson (Cada
um Vive como Quer), Bob Fosse
Mas o que ninguém indaga,
(Cabaret), Jerry Schatzberg (O
ao avaliar a obra desse bom laEspantalho), Hal Ashby (Muidrão, desse São Dimas do thrilto Além do Jardim), Elaine May
ler, é o saldo estético de sua
(O Rapaz que Partia Corações),
pilhagem. Que legado De Palma
George Lucas (Star Wars) e um
deixou ao cinema? A melhor rescerto Steven (o do Tubarão), ao
posta talvez exija um balanço
lado do documentarista Peter
geracional do tempo no qual ele
Davis (Corações e Mentes) e dos
se formou. Entonces... Houve
ficionistas mais velhos Robert
uma vez um verão, o de 1967, no
Altman (M.A.S.H.), Sidney Lumet
qual o cinema americano enga(Sérpico), Sydney Pollack (A Noijou-se numa bossa nova para
te dos Desesperados) e (por que
seus padrões, diante de dois
não?) Woody Allen (Noivo Neufilmes Bonnie & Clyde - Uma rarótico, Noiva Nervosa), trouxe
jada de balas, de Arthur Penn, e
para o primeiro plano da tela as
A primeira noite de um homem,
varizes éticas que impediam a
de Mike Nichols. Em ambos, dois
oxigenação do sangue americadiretores com experiências em
no. Eles eram os chamados Easy
outras mídias (o primeiro da TV,
Riders, em referência ao filme
o segundo do teatro) contextuahomônimo de Dennis Hopper,
lizaram a juventude dos EUA sob
lançado em 1969 e tido como a
uma ótica alarmista de percepcarta de intenções de uma nova
ção do cerceamento moral e da
poética fílmica desesperada peviolência das instituições, seja
las chagas de sua pátria. Essas
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chagas eram, em geral, políticas
e sociais - com destaque para
a exclusão dos pobres e o dos
imigrantes e o massacre dos
ragazzi fãs de Beatles e Rolling
Stones mortos no Vietnã. Mas
também havia as chagas da
própria imagem, ou seja, a impotência que o próprio cinema
teve de deflagrar uma revolução
a partir de sua habilidade de (re)
interpretar o mundo ao colocar
sua memória em movimento. É
aí que De Palma entra – e com
força total.
Seus primeiros longas
eram tratados da contracultura,
a pregar, sobretudo, um revisionismo dos afetos e do trato com
o sexo. Robert De Niro foi seu
pastor, pregando o clero revolucionário do desejo livre, da sacanagem institucionalizada. Mas a
opção de trabalhar na chave do
gênero, a começar pela trilha do
suspense, com Margot Kidder
em Irmãs Diabólicas, foi a tentação que fez De Palma morder
a maçã da indústria, infectando-se e infectando-a, como Eva e
Serpente num Eros só: o Eros
do cineasta disposto a fazer a
arqueologia da mentira e não
da verdade, como pretenderam
seus pares do verão easy rider.
Enquanto Coppola, Scorsese e
cia usaram fontes cinematográficas do passado (sobretudo
Orson Welles, Howard Hawks e
William Wyler) como bússolas
para guiá-los para uma cartografia de uma nova realidade,
De Palma optou pelo simulacro.
Preferiu ficar na ilusão para entender (e para nos denunciar) o
quanto imagens da tela grande
passaram a ter mais realismo do

Cena de Carrie, a Estranha

que a realidade em si.
Ele sacou logo, por exemplo, que o Oeste americano é
menos importante como território geográfico e mais importante como território simbólico,
ou seja: aquilo que os westerns
mostram, com seus caubóis
de mentira, ganhou um status
de postulado maior do que o
dos livros de História. O perigo
disso: frente à perda do status
material da realidade, a violência das ruas, cada vez mais
sangrenta nos cocainômanos
anos 1970, só seria entendida
por aquilo que o cinema mostrasse dela. Por isso, De Palma
derramou sangue. Litros dele.
Filme a filme, como num alerta.
Por isso, seu Scarface, apoiado
num período de crise pessoal
(e adicção ao alcoolismo) de Al
Pacino, é mais selvagem que o
Scarface filmado por Hawks em
1931. Por isso, o sexo de Dublê de Corpo (1984) – filmado
com técnicos da industria pornô – tem orgasmos alternados
com ataques de furadeiras. Por
isso, seu ensaio sobre psiques
fraturadas, o subestimado Sín-

drome de Caim (1992), leva a
castração às raias de um bisturi afiado. Porque ao se embriagar da imagem (e assumir
seu autismo), De Palma percebeu o quanto somos dependentes dela. E o único antídoto
para driblar o veneno da ilusão
é o exagero da mesma, que nos
distancia, que nos faz pensar.
Por isso, nos anos 1980, a
Era do Ploc (da imagem publicitária, do aneurisma chamado
videoclipe), quando Scorsese,
Coppola e Woody Allen viveram dias de ressaca, em filmes
menos bem-sucedidos que na

década anterior, De Palma foi o
que melhor galgou degraus na
escalada dos milhões nas bilheterias. Como? Refazendo (como
caricatura) um seriado dos anos
1960, que, em si, já caricaturava
a era dos gângsters de Al Capone: Os Intocáveis. Se era séria,
tinha DNA de televisão: o simulacro máximo de tudo. O mesmo
vale para seu Missão Impossível
(1996). Em ambos, ele trabalhou
com sobras de um mundo inventado pela telinha a partir de
lições lecionadas pelo cinema.
Era a mentira da mentira, a raspa
do resto. E nesse MMC do real,
De Palma nos deu cenas memoráveis, beijos de elevar tesão,
tiros de furar a parede do nosso
imaginário, mas nos deixou livres para olhar e duvidar, criando
algo mais do que bons filmes...
criando uma poética, própria,
sensual, política... e eterna.

Rodrigo Fonseca é jornalista, crítico, autor
de Como era triste a Chinesa de Godard.
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Desse modo, é no mundo exterior à sua volta que a
criança alimenta sua imaginação e, por isso, ainda
que fantasiosas, suas histórias não deixam de ser
parte de uma realidade plausível.
divulgação

Há infância em

Godard

Por Letícia Pires

“Ao olhar para o cinema como suporte para a investigação do desconhecido,

Godard aproxima cada vez mais o seu olhar da perspectiva infantil de espanto
com o mundo como se ele fosse completamente novo.”

E

m um mundo fragmentado em telas de
inúmeros tamanhos, onde tudo é retangular, instantâneo e pouco profundo, a necessidade
de compreensão e concentração é a chave para
a ressignificação do nosso lugar diante do outro.
Assim, a linguagem é ao mesmo tempo carrasca
e salvadora das nossas vontades. Felizes são as
crianças que atravessam os códigos que brotam
todos os dias diante de nossos olhos e, nessas
passagens, continuam seguindo em frente.
É inerente ao universo das crianças a capacidade de criar outros sentidos para objetos que possuem significados precisos. Não raro, essa capaci-
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dade se dá através da imitação do próprio objeto,
que, ao tomá-lo para si, incorporá-lo ao seu mundo, a criança faz surgir uma ressignificação única e
particular, repleta de sensibilidade. Nesta brincadeira de “faz de conta que”, ela descobre o mundo enquanto o cria, e, quanto mais profundo mergulha em
suas expectativas, mais ela nos revela uma verdade
– possivelmente provisória – do concreto em que se
encontra. Por volta de 1930, Walter Benjamin estabeleceu o conceito de “semelhança extrassensível”,
o que significa, em outras palavras, no caso infantil,
dizer que: ao subverter a ordem estabelecida, a imaginação da criança está sempre pronta para mostrar outras possibilidades de apreensão das coisas.

Parece que, de algum modo, o novo filme de Jean-Luc Godard, retoma este conceito benjaminiano
e nos força a voltar à capacidade infantil de enxergar
o mundo. Adeus à Linguagem é um filme difícil de
descrever. Apesar de trazer elementos já presentes
na trajetória do cineasta francês – como uma montagem criativa ou mesmo uma narrativa única que
se utiliza de frases que aparecem e reaparecem de
forma enigmática e, por vezes sem nexo – é no 3D,
este código linguístico em ascensão, que o cinema
de Godard se refaz em busca da sua essência. Aos
83 anos, entregue ao digital e atuando como se ainda fosse um menino caçando borboletas, o cineasta
amplia a condição técnica da linguagem tridimensional em elemento artístico. Nesse novo lugar, Godard apropria-se dos efeitos e os projeta como um
sistema de códigos no qual o espectador precisa,
de antemão, estar com seus sentidos abertos para
os inúmeros questionamentos que surgem nas sequências imagéticas. Entre todas, a mais pertinente
delas interroga “o que diferencia ideias de metáforas?”. Esse sopro traz de volta para o audiovisual a
sua verdadeira vocação, que é se reinventar a cada
nova projeção. Seguindo essas trilhas, ouso dizer
que o cineasta é uma criança que, generosamente,
deixa-nos enxergar o mundo pela sua lente lúdica,
inquieta e, por que não, perturbadora.
Se a infância é uma disposição e uma sensibilidade frente à experiência, estar dentro ou fora dela
não está necessariamente vinculado ao número de
anos que cada um de nós tem. Escrevem a infância, mas é como se também escrevessem algo de
cinema, permitindo-se a constante recriação de linguagem, atestando a importância de ser inventada
a cada novo instante para discorrer adequadamente

“O cineasta é uma criança
que, generosamente, deixa-nos
enxergar o mundo pela sua lente
lúdica, inquieta e, por que não,
perturbadora.”
sobre filmes. De mesma forma, é desnecessário dizer que a “imaginação infantil” e a “imaginação cinematográfica” têm muito em comum – mais ainda:
têm muito uma da outra dentro de si mesma.
Pensar o audiovisual por este ponto de vista
multiplica as possibilidades de experiência, o devir,
o acontecimento, o que ainda não foi. Desta perspectiva, devir não é imitar, assimilar-se, voltar-se
ou torna-se outra coisa num tempo sucessivo.
Devir-criança não é voltar a ser criança, infantilizar-se, tampouco retroceder à própria infância cronológica. Devir é encontrar-se com certa intensidade, um situar-se de modo intenso no mundo, um
sair sempre de “seu” lugar e situar-se em outros
lugares, desconhecidos, inusitados e inesperados.
É algo sem passado, presente ou futuro; algo sem
temporalidade cronológica, mas com geografia, intensidade e direção próprias. No olhar de Deleuze,
é uma infância que não é a minha e nem a sua, nem
a de ninguém. Um devir é algo “sempre contemporâneo”, em movimento, um mundo que se explora
ao mesmo tempo em que se renova.
Adeus a Linguagem é devir. É Godard.
É cinema.
Letícia Pires é formada em cinema pela PUC- Rio e mestranda
do curso de Literatura, Cultura e Contemporaneidade da mesma
instituição. É autora do livro Clarice Vê Estrelas e coordenadora
do Fórum Pensar a Infância.
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valor de mercado. “É esperado
que as mulheres sacrifiquem
sua arte em prol do casamento
e dos filhos, enquanto para os
homens isso sequer é cogitado.”

“É esperado que as
mulheres sacrifiquem
sua arte em prol do
casamento e dos filhos,
enquanto para os homens
isso sequer é cogitado.”
Entrevista por Maria de Andrade
e Adélia Jeveaux
Texto por Adélia Jeveaux
Foto de Joel Pizzini

TEMPO DE OJA
O

lga Palinkas adotou o
nome “Oja Kodar” (pronuncia-se “Ó-yah”), composto
pela união de um apelido dado por
sua irmã mais nova, que quando
criança não conseguia pronunciar
“Olga”, com a expressão croata
“ko-dar”, que significa “como um
presente”, por sugestão de seu
falecido companheiro, o cineasta
Orson Welles. Nascida em berço
mais que modesto, na Croácia de
1941, Oja é filha de uma professora e pintora amadora com um
arquiteto de interiores e construtor de móveis. Seu pai chegou a
projetar uma cama matrimonial
para o então rei da Iugoslávia, e o
monarca ficou tão satisfeito com
o resultado que permitiu que o arquiteto reproduzisse a cama para
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si próprio. Ela relembra que “dormíamos com fome, mas dormíamos numa cama de rei”.
Em sua visita ao Rio, Oja fez
truques de mágica que aprendeu
com Welles para a plateia presente à exibição de Verdades e
Mentiras, no Estação NET Botafogo. Ela conta que Orson achava difícil apresentar mágica para
plateias femininas, pois, dizia
ele, “os homens até se deixam
enganar; as mulheres, jamais”.
Atraída pelas artes desde
muito cedo, Oja cultivou o desejo por um meio de vida criativo
que lhe permitisse ser chefe de si
mesma. Aventurou-se como atriz,
o que considerava uma via mais
imediata de entrada no mundo
artístico. No entanto, passou a te-

mer o momento em que a idade a
sentenciaria a ficar diante do telefone, aguardando sem esperança
por ofertas de papéis. Oja, então,
estudou na Academia de Belas
Artes de Zagreb e posteriormente
se especializou em escultura na
Escola de Belas Artes de Paris.
Sua primeira exposição foi
realizada sob um pseudônimo
masculino, e sobre a decisão
estratégica de esconder que era
mulher, ela é categórica: “Claro,
para homens é muito mais fácil”.
Oja descreve uma outra situação,
em que houve interesse por parte de uma galeria de investir em
suas obras. Ela foi questionada
sobre possíveis planos de casar
e ter filhos, e consequentemente
abandonar a carreira, perdendo

Em sua trajetória, Oja se
tornou uma artista múltipla, trabalhando como atriz, escritora,
diretora e escultora. Dirigiu um
documentário sobre Orson Welles, intitulado The One Man Band,
em que dá diversos insights sobre a vida colaborativa do casal.
Dentre as frentes em que se lançou, ela fala de uma realização
pessoal que se dá entre a escrita
e a escultura, e considera a primeira “bem mais difícil” do que
a última: “A escultura lida com
uma coisa palpável, seja madeira, argila, ou o que for. A folha em
branco é o verdadeiro desafio.”
A relação de Oja com a escultura é intensa. Suas peças
voluptuosas e dinâmicas canalizam uma expressão de seu erotismo, em formas abstratas mas
antropomórficas, com uma feminilidade imponente. Inspirada
por artistas como Henry Moore
e Auguste Rodin, ela identifica
uma necessidade de expressão
que encontra sua vazão primordial na escultura. “Definir a escultura é como definir o amor, ou
a arte em geral. É uma canalização de uma força erótica que coloco no meu trabalho. Mas uma

coisa que me assusta, e deveria
assustar qualquer verdadeiro
artista, é o apaixonamento pelo
próprio trabalho. É imperativo
não se repetir.”
Em paralelo ao seu trabalho autoral, Oja tem o projeto
de fazer esculturas de Orson
Welles para ficarem expostas
em lugares icônicos do mundo
onde ele filmou. Atualmente se
vê às voltas com o desafio de
esculpir a versão de Dom Quixote de Orson, filme que jamais
foi concluído.
A inevitável menção a Orson em diversos momentos é
tida como uma presença que
Oja valoriza, à qual se apega. A
emoção é marcante quando fala
dele, e, com uma candura comovente, ela por vezes tem os olhos
marejados pela lembrança do
companheiro, e sua voz treme.
Além do carinho inabalado
por Orson, Oja demonstra profunda gratidão por toda a troca criativa que se deu entre os
dois e influenciou sua formação
como artista.
Quando perguntada sobre o
que ele teria aprendido com ela, Oja
fala, com um misto de modéstia e
convicção, de uma maior compreensão e valorização da mulher. Um
insight sobre um universo e uma
forma de estar no mundo que ele
desconhecia, e não teria acesso
não fosse por ela.
Dona de uma beleza intimidadora, Oja enfrentou uma série
de dilemas e dificuldades para ser
levada a sério como artista num
mundo marcado pelo machismo.
Por mais que sua aparência tenha lhe rendido trabalhos como
modelo e atriz que viabilizaram
os estudos, Oja afirma com sa-

bedoria que “a beleza é um fardo
terrível para uma mulher”.

“A beleza é um
fardo terrível para
uma mulher”.
Ao refletir sobre as possibilidades que a mulher encontra hoje no meio artístico, Oja é
otimista. Segundo ela, o cenário
é finalmente muito diferente daquele em que iniciou a própria
carreira, e pensa na mulher artista hoje como uma figura mais
promissora e com mais oportunidades de chegar aonde quer, por
mais que ainda não esteja devidamente equiparada ao homem.
O fato mais divulgado sobre
Oja Kodar é seu status de viúva
de Orson Welles, a mulher com
quem ele viveu as últimas décadas de sua vida. No poema traduzido livremente como A Aventura,
ela lança um olhar sobre os heroísmos cotidianos de uma mulher que aguardou bravamente
o retorno do marido marinheiro,
cuidando sozinha dos filhos.
Em tradução livre, um trecho diz:
Um marinheiro retorna ao lar
após uma longa viagem, e é recebido com festa pela família. Orgulhoso, ele fala de suas aventuras
e percalços, e todos escutam com
fascínio. Mas alguém sequer pergunta sobre a esposa? Quem se
interessa pelas jornadas e naufrágios que ela enfrentou?
Seja pela palavra, pela forma ou pelo olhar, Oja Kodar é
uma mulher que se faz ouvir.
Adélia Jeveaux é roteirista e faz crítica
independente.
Maria de Andrade é editora e roteirista.
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Lupita Nyoong no Oscar 2014, Salma Hayek
como Frida Khalo, Patricia Arquette e Julia
Dreyfuss em Last Fuckable Day, Meryl Streep e
J.Lo no Oscar de 2015

Breves notas sobre
mulheres e cinema

Por Giovanna Dealtry

O feminismo e as representações
femininas nunca estiveram tão em debate
quanto agora. Seja em Hollywood ou em
cinematografias independentes, o lugar
que a mulher ocupa na tela ou nos sets é
um espaço de disputa ideológica acirrada,
e as amazonas da sétima arte já estão
armadas para essa batalha.

Q

uando Patricia Arquette
subiu ao palco, durante
a premiação do Oscar este ano, e
em seu discurso afirmou que “De
uma vez por todas, é nossa vez
de termos igualdade salarial e direitos iguais para todas as mulheres na América”, a indústria
cinematográfica hollywoodiana
foi obrigada a confrontar uma
verdade tecida silenciosamente
há várias décadas. Grandes atri-
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zes, com um vasto currículo, ganham menos do que seus parceiros, pela mera razão de serem
mulheres. Hollywood não foge à
regra ao reproduzir uma prática
comum em, todas as esferas de
trabalho onde existam mulheres
trabalhando. Em média, mulheres
ganham 30% a menos ocupando
os mesmos cargos que um homem, no Brasil.
Em 2014, uma pesquisa

desenvolvida pelo Center for the
Study of Women in Television
and Film da Universidade de
São Diego mostrou que, nesse
mesmo ano, o número de mulheres protagonistas era de míseros 12% dos filmes de maior
bilheteria produzidos nos EUA.
Além disso, 58% dos papéis femininos do universo fílmico estudado são definidos por “contraste”, ou seja, elas são a mãe,

a esposa, a viúva, enquanto homens são definidos, majoritariamente, por seus papéis profissionais. Isso, obviamente,
considerando que a maioria absoluta desses papéis é dado a
mulheres brancas, sendo ainda
mais raras as mulheres negras
em filmes ambientados na contemporaneidade.
O que reivindicam essas
mulheres, afinal? Além da equiparação salarial, melhores papéis que escapem aos estereótipos, o fim da objetificação da
mulher como forma de atrair público, e, não menos importante, a
presença maior de roteiristas,
diretoras e produtoras. Trata-se
de exigir não somente uma presença maior na tela – e aqui deveríamos igualmente refletir sobre na ausência de protagonistas
negras em narrativas contemporâneas – mas também de profissionais mulheres que saiam de
posições subalternas nas equipes de cinema, ou tradicionalmente femininas, e passem a
decidir quais histórias merecem
ser contadas.
Os dados da pesquisa da
Universidade de São Diego confirmam a recente declaração de
Maggie Gyllenhall à revista The
Wrap: “Tenho 37 anos e recentemente me disseram que eu era
velha demais para interpretar o
par romântico de um homem de
55 anos.” A própria revista listou
diversos filmes em que os casais
reforçam esse estereótipo “homens experientes”, jamais velhos, e mulheres jovens e lindas.

Em Sin City (2005), por exemplo,
o então cinquentão Bruce Willis
fazia par com Jessica Alba, na
época com 25 anos. Dez anos
depois, Bruce Willis continua estrelando filmes de ação.
Infelizmente, os dados na
Europa não se mostram muito
diferentes. Geneviève Sellier, autora de La drôle de Guerre des
sexes du cinema français, defende que o cinema francês está
em desajuste com o papel da
mulher na sociedade. Enquanto
as mulheres assumem diversos
papéis concomitantes na sociedade, no cinema atual elas ainda
estão proibidas de envelhecer,
porém as rugas em um homem
não o impedem de continuar
sendo protagonista. “Daí a dificuldade das atrizes maduras encontrarem papéis para escolherem” – esclarece Sellier. Ser
jovem, e, portanto, desejável, no
cinema atual, parece ser a principal “qualidade” de uma atriz.

“No Brasil, segundo
a pesquisadora Paula
Alves, entre 2001 e
2010 apenas 15,37%
dos filmes foram
dirigidos por mulheres.
A presença maior de
diretoras se encontra
em documentários que,
em geral, apresentam
menores custos.”

UM TESTE DE
REPRESENTATIVIDADE
Ao se deparar com a falta de
representatividade das mulheres
em filmes, a quadrinista americana Alison Bechdel e sua amiga
Liz Wallace elaboraram uma regra que detectaria a maneira que
a presença feminina era tratada
na dramaturgia. Conhecido popularmente como Teste de Bechdel, e apresentado ao público
pela primeira vez em 1985, a regra consiste em fazer três perguntas sobre o que se vê na tela:
1 - Existem duas mulheres
com nomes?
2 - Elas conversam entre si?
3 - Sobre alguma coisa que
não seja um homem?
Grandes clássicos do cinema não passam no teste. Pesquisas recentes mostram que
filmes que seriam aprovados no
teste de Bechdel possuem orçamentos menores, mas arrecadação e desempenho em premiações equivalentes ou melhores
do que os filmes que falham em
representatividade feminina.
Com a popularização, o teste deixou um importante legado,
ganhando versões que mapeiam
a presença de outras minorias
como gays e transexuais.
Para saber mais sobre
Alison Bechdel acesse:
dykestowatchoutfor.com.
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Jennifer Lawrence
protagonista de Jogos Vorazes.

Podemos pensar em vertentes presentes no cinema atual
que ensaiam escapar a esse panorama claustrofóbico. Nas últimas décadas, vemos, ainda timidamente, despontar uma série de
filmes de cunho documental, cinebiografias ou ficções históricas que abordam a vida de mulheres que romperam com os
padrões da época ou vivenciaram
períodos de lutas pela igualdade
dos direitos civis. O aguardado
Suffragette, que aborda a trajetória das primeiras mulheres a luta-

A REBELIÃO FEMINISTA
EM HOLLYWOOD
Por Renata Corrêa
Os últimos anos têm sido
decisivos para a questão da
igualdade de gênero dentro da
indústria de Hollywood. Se antes
a igualdade salarial, a ausência
de mulheres em posições de liderança e de bons papéis para
atrizes experientes eram assuntos tratados de forma sutil ou
silenciados por explosões, tiroteios e perseguições de carros,
agora as atrizes tomaram para si
a responsabilidade de atrair os
pesados holofotes da mídia para
debater o gênero na indústria cinematográfica.
Recentemente,
diversas
atrizes como Gwyneth Paltrow e
Jennifer Garner se recusaram a
responder perguntas sobre suas
roupas no tapete vermelho. Já
Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus, Pa-
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rem pelo direito ao voto na Inglaterra, tem em seu elenco Meryl
Streep, Helena Bonham Carter e
Carey Mulligan, todas mulheres
acima dos 30... Dirigidas por Sarah Gravon, em sua primeira
grande produção.
Se é possível levar ao cinema
personagens femininos complexos,
por que então ao vermos a representação da mulher contem-

porânea nas telas quase sempre
a câmera prefere o corpo ao rosto
dessa mulher? E o rosto ao que
essa mulher tem a dizer? Por que
essa mulher contemporânea não
pode ser vista envelhecendo? É
claro que me refiro aqui, primordialmente, ao cinema americano que,
sem dúvida, colabora na formação
do imaginário sobre a mulher com
elevadas doses de machismo.

tricia Arquette e Amy Schumer fizeram um divertido vídeo batizado de Last Fuckable Day. As
atrizes discorrem sobre como é
envelhecer em Hollywood de forma cáustica e muito bem-humorada. E a queridinha do momento,
a modelo e atriz Cara Delivigne,
criou polêmica ao criticar o sexismo nos filmes de super-heróis. Mas outras atrizes foram
além. Veja abaixo algumas iniciativas que estão instaurando a Rebelião Feminista em Hollywood:
Geena Davis, a eterna Thelma da película protofeminista
Thelma & Louise, fundou o Geena Davis Institude on Gender in
Media, instituição que mapeia e
pesquisa a participação das mulheres na indústria do entretenimento e faz ações afirmativas e
educativas junto aos executivos
dos estúdios como forma de
combater estereótipos de gênero, promover a igualdade de condições na indústria entre ho-

mens e mulheres e incentivar a
criação de personagens positivos e diversos nos produtos voltados para meninas.
Ao celebrar 66 anos no mês
de junho, Meryl Streep mandou
cartas a todos os membros do
Congresso americano pedindo
para reeditar a famosa Emenda
dos Direitos Iguais (ERA - Equal
Rights Amendment) que normatizaria a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres nos EUA.
Os atrasos na produção de
uma cinebiografia sobre a juíza
da Suprema Corte Ruth Bader
Ginsburg foram atribuídos ao
fato de que a estrela do filme,
Natalie Portman, se recusou a
continuar no projeto se não fosse escolhida uma diretora para
comandar o set. A pressão parece ter funcionado. Marielle Heller, diretora de Diary of a Teenager Girl e A Caçada, é a mais
cotada para assumir o cargo.

E NO BRASIL…

O cinema brasileiro sempre teve a presença de mulheres fortes, que deixaram a sua marca e transcenderam a tela para se tornarem ícones como Helena Ignez e Leila Diniz (ver matéria Leila Dean pág. 26),
mas que ainda não estavam no controle criativo dos filmes dos quais participavam.
Hoje o panorama mudou, e boa parte dos grandes filmes nacionais dos últimos anos foram não apenas
estrelados, mas dirigidos por mulheres. A diretora paulistana Anna Muylaert arrebatou os festivais de Sundance e Berlim com Que Horas Ela Volta?. A jovem Caru Alvez de Souza ganhou o prêmio de melhor filme do Festival do Rio com De Menor e o roteiro de Marília Hughes para o sensível Depois da Chuva foi premiado em Brasília. Já a aclamada curta-metragista Anita Rocha da Silveira se prepara para lançar pela Bananeira Filmes o seu
primeiro longa, Mate-me Por Favor, que conta exclusivamente com protagonistas femininas.
Ao que parece, o futuro do cinema brasileiro aponta para uma saudável e necessária diversidade de
representações.

A boa notícia é que novas gerações de diretoras, roteiristas e
atrizes estão se formando e constituindo espaços tendo a consciência de que é preciso afirmar-se
igualmente como mulher. Não se
trata de fazer do cinema panfleto,
mas compreender que o território
narrativo do cinema também é um
lugar de disputa narrativa. Quem
tem o poder de narrar o “outro”
nesse espaço? E esse olho da câmera está refletindo quem? A mulher ou o olhar de uma sociedade
patriarcal sobre essa mulher?

Encerro com um pequeno
exemplo de como a subversão da
mulher é necessária ao cinema.
Réponse de femmes: notre corps,
notre sex (1975), de Agnès Varda, é
anunciado, logo na abertura, como
um cine-panfleto. No decorrer do
curta, várias perguntas, como “o
que é uma mulher?” ou “todas mulheres querem ter filhos?”, vão sendo colocadas em um tom entre um
didatismo paródico e um manifesto. Em determinado momento,
uma das mulheres, em meio a tantas de diferentes idades, afirma,

olhando a câmera (olhando também os homens, como fica claro,
na sequência): “Eu sou uma, ok.
Mas eu sou também todas as mulheres.” E todas ao seu redor vibram. Ser todas as mulheres sendo uma única mulher. Ou uma
mulher única. Esse é o jogo transgressor que está sendo levado ao
cinema pelas mulheres.
Giovanna Dealtry é professora de
Literatura Brasileira na UERJ e é autora do
livro No Fio da Navalha – Malandragem
na Literatura e no Samba (2009).

Caru Alves, Anita Rocha da Silveira, Ana Muylaert, Marília Hughes e Tata Amaral
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nunca no imaginário das pessoas. Reunir os filmes em que eles
atuaram, como é a proposta da
mostra LEILA DEAN, é algo inusitado, mas ao mesmo tempo
coerente. O ator norte-americano é uma das celebridades mortas que mais fatura pela venda
do uso de seu nome e imagem.
Tem até conta no Instagram (@
jamesdean), com mais de 25 mil
seguidores.

cia (no caso de Leila), pela juventude. Tão dispares, mas também
tão próximos.

Dos três filmes que estrelou,
Dean acompanhou somente o
lançamento de um, Vidas Amargas, de Elia Kazan. Mas foi com
Juventude Transviada, de Nicholas Ray, que ele se tornou um ícone não só nos Estados Unidos do
pós-Segunda Guerra, mas no
mundo. A consagração veio com
seu belíssimo trabalho em Assim
Caminha a Humanidade, de George Stevens, que lhe rendeu uma
segunda indicação póstuma ao
Oscar de Melhor Ator. A primeira
foi justamente pelo filme de Kazan. Com sua morte, Hollywood
construiu um mito, que até hoje
cativa fãs em todo o mundo. James Dean se tornou um símbolo,
modelo de atuação a ser seguido,
oriundo do Actors Studio, da
mesma forma que outros astros
da época: Marlon Brando e
Montgomery Clift.

Por incrível que pareça,
tanto Leila Diniz quanto James
Dean estão mais vivos do que

Já a nossa Leila Diniz era
uma simpática professorinha de
jardim de infância, tão sapeca

LEILA DEAN
Vivendo Intensamente
Por breno lira gomes

“Viver intensamente é você chorar, rir, sofrer,
participar das coisas, achar a verdade nas coisas que
faz. Encontrar em cada gesto da vida o sentido exato
para que acredite nele e o sinta intensamente.”
- Leila Diniz

J

ames Byron Dean morreu
aos 24 anos, em 1955,
em um acidente automobilístico.
Leila Roque Diniz também partiu
jovem, aos 27 anos, de forma trágica, em um desastre de avião, em
1972. Duas estrelas em ascensão.
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Dois ídolos que tiveram finais tristes sem ter a oportunidade de explorar ao máximo todo o sucesso
que os aguardava. Ambos deixaram suas marcas, são lembrados
até hoje, seja pela forma de atuação, pela ousadia, pela irreverên-

“Viver o mais
intensamente,
arriscar sempre.
Se tivesse cem anos
para viver, eu ainda
não teria tempo
para fazer tudo o
que quero fazer.”
- James Dean

quanto os seus alunos. Começou
atuando no teatro, passando pelo
infantil e pelas revistas de Carlos
Machado. Logo chegou às novelas da Globo, Excelsior e Tupi. E
por último ao cinema. Estrelou 14
filmes, sendo Todas as Mulheres
do Mundo, de Domingos Oliveira,
seu maior êxito. Pela sua atuação
como a jovem que faz o mulherengo personagem de Paulo José
se desestruturar de paixão, Leila
recebeu o prêmio de Melhor Atriz
do Festival de Brasília, em 1966.
Trabalhou com cineastas dos
mais variados estilos: Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos,
Reginaldo Faria, Carlos Coimbra,
Paulo César Saraceni e Luiz Carlos Lacerda, o Bigode. Esse último,
amigo de vida inteira.
O cinema é um instrumento
poderoso na construção de ídolos. Na tela grande, aqueles que
são mitos realmente ficam para
todo o sempre. E se tornam referência para tudo. Seja pela forma
como levam suas vidas, se vestem, opinam sobre o mundo e as
pessoas. Com James Dean e Leila
Diniz não foi diferente. Das telas
do cinema logo migraram para as
capas de revistas, manchetes de
jornais, passagens por programas de televisão. A imagem de
ambos é registrada a todo instante. Fotografias que produzem um
impacto tão forte, não só por registrarem o seu dia a dia, mas
também por serem responsáveis

em promover um estilo de vida.
Fotos que até hoje surpreendem,
cativam e são copiadas.
Cada um em seu tempo e
espaço, tanto Leila quanto Dean,
revolucionaram os costumes e a
sociedade. A juventude passou a
ser observada de outra forma
depois dos filmes de James
Dean. A mulher brasileira se
transformou depois que o furacão Leila Diniz mostrou que era
possível ser diferente daquelas
que a antecederam.
É possível que você que está
lendo este artigo, nunca tenha assistido a um filme do James Dean
ou da Leila Diniz. Mas nem por
isso, deixa de saber quem eles foram. E agora é a oportunidade de
ver esse dois ícones juntos, se
completando, se opondo, se ressignificando, como polos complementares e antagônicos – lunar e solar, yin e yang, homem e
mulher, latinidade e anglopresença. A mostra Leila Dean que
acontecerá em breve no Circuito
Estação NET de Cinema, traz os
seis filmes que transformaram o
jovenzinho do interior de Indiana
e a professorinha carioca em ícones que transcendem o tempo.
Fundamental para entender como
nascem as estrelas.

Breno Lira Gomes é
jornalista, produtor cultural
e pesquisador.
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Cena de Terra Firme,
de Emanuel Crialese

Cinema & VIAGEM

despir a alma, baixar as máscaras, porque na sala
escura não há julgamento alheio; estamos, segundo
Roland Barthes, rendidos ao fascínio de um casulo
cinematográfico. Não seria abusivo dizer que o cinema é a forma mais democrática de se viajar.

A chegada do trem à estação de La Ciotat, balneário turístico no sul da França, inaugura o cinema
com sabor de viagem. A viagem à lua foi criada em
estúdio 67 anos antes de se tornar realidade para
o deleite das fantasias itinerantes. Pouco a pouco,
pessoas do mundo todo puderam conhecer, a um
golpe de retina, Paris, Tóquio ou São Francisco sem
necessidade de se locomover. Em 1922, Flaherty nos
levou ao Ártico para conhecer Nanook, o Esquimó.
Em 1931, embarcamos com ele e Murnau para a Polinésia Francesa, explorando Bora-Bora em Tabu. Até
o Rio entrou no mapa, e quantos viajantes puderam
desembarcar junto com Fred Astaire e Ginger Roger
no Copacabana Palace de 1933, no clássico Flying
down to Rio? Explorar o mundo está no DNA do cinema, que funciona como uma espécie de dispositivo
de portabilidade de viagens e aventuras.

A ficção nos conduz a outras realidades, num
infinito jogo de espelhos entre a identidade e a alteridade. Para Barthes, é no feixe de luz do projetor que se
dá o “jogo da sideração fílmica, da hipnose cinematográfica: é preciso que eu esteja dentro da história,
[num jogo de verossimilhança], mas preciso também

Nos últimos anos, mais de 50 países estiveram ao
alcance dos nossos olhos nas telas de cinema do Brasil. A diversidade do cinema do mundo, ampliada pelas
facilidades tecnológicas recentes, abre um vasto leque
de leituras paisagísticas e culturais do planeta. Assim
como os filmes de época nos levam a uma viagem no

O Dossiê Cinema & Viagem sugere que o cinema abre uma porta que acessa dois lugares
simultâneos: a interioridade e o mundo. Longe de serem universos opostos, eles se
retroalimentam, se complementam, se confundem, na medida em que nos entregamos
à experiência da viagem fílmica. Com textos que exploram diversas facetas do jogo
identitário ao qual somos submetidos ao entrarmos em contato com a sala de cinema, o
Dossiê é um lembrete que uma só vida pode ter várias encarnações.

CONVITE À VIAGEM
por Ana Luiza Beraba

“Era um homem que deve ter viajado por toda
parte – pelo menos em espírito”
Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias

ma das funções mais bonitas e primordiais
do cinema é o convite à viagem. Embarca-se sem passaporte nem bagagem, a um custo bem
modesto, numa “viagem imóvel” a qualquer parte do
mundo, num transe de 90 minutos em que é possível
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E no entanto, tudo é estático. Pedaços inanimados de celuloide enrolados em uma bobina
guardada dentro de uma lata que se empilha com
outras latas. Um projetor de ferro, pesado, não se
move desde a inauguração da sala. As cadeiras, fixas. A sala, um imóvel por definição. Os espectadores, sentados. O tempo, do ócio. A imobilidade não
poderia ser maior, e no entanto, estamos falando
da arte do movimento por excelência.

Divulgação

estar noutra parte, num imaginário ligeiramente descolado”. Encontramo-nos em personagens inseridos
em contextos longínquos, em paisagens inéditas, em
idiomas indecifráveis. Perdemo-nos perplexos ao ver
nosso próprio absurdo refletido em criaturas distantes. Reagimos com indignação frente a estranhamentos diversos. Somos múltiplos quando descobrimos quão grande pode ser o mundo e o homem. A
ilusão de movimento do cinematógrafo tem o grande
poder de nos transportar e de nos transformar.
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Cena de Flying down to Rio, de Thonton Freeland

tempo, os filmes do mundo nos fazem viajar geograficamente por lugares que deixam rastro na nossa formação e no nosso imaginário. Não é raro ouvir alguém
dizer que ao desembarcar em Nova York pela primeira
vez, teve a impressão de já conhecer a cidade, tamanha sua presença nas telas. O cinema funciona como
uma janela para o planeta, um momento glorioso de
abertura para o outro, para a diferença. Assistir a filmes
de diferentes nacionalidades, linguagens, estéticas, ritmos, idiomas é portanto, um exercício de tolerância, na
medida em que nos faz deixar nossa zona de conforto
para entrar em sintonia com um “festival de afetos” ora
familiar, ora desconhecido. Num mundo onde a segurança parece valer mais que a liberdade, essas viagens
imóveis podem adquirir novo sentido de exploração e
aventura. Assim como na vida real, transitar por diferentes territórios no cinema cria repertórios mais ricos,
o que nos permite desviar nosso olhar narcísico para
além de nosso próprio umbigo, deixando de lado a comodidade do lugar-comum, e receber o mundo em todos os matizes de sua diversidade.

De turista a viajante
É grande a quantidade de filmes lançados
com nomes de cidades no título: qualquer coisa em
Paris e uma torre Eiffel no cartaz é suficiente para
levar gente ao cinema. Alguém em Nova York já nos
desperta curiosidade, qualquer rua de Buenos Aires
nos inspira, uma esquina qualquer de Pequim emo-
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ciona. Bagdá, Bucarest, Tóquio, Havana, Anatólia.
O público, essa entidade amorfa e indecifrável,
muitas vezes se deixa seduzir pelos estereótipos
mais óbvios, embarcando em cruzeiros cinematográficos em que permitem projetar-se numa volta
ao mundo. A experiência imediata do lugar contribui para o fenômeno do “turismo cinematográfico”.

conhecer, é preciso ter contato. Num universo em que
apenas 4% das salas do Brasil oferecem regularmente
a opção de se assistir a filmes do mundo (ver infográfico pág. 32), é difícil falar em liberdade de escolha fora
do universo de nicho de poucos privilegiados. Fomentar a pluralidade é, paradoxalmente, um dos maiores
desafios do mundo hiperconectado em que vivemos.

Porém, no cinema, assim como nas estradas
da vida, há sempre aqueles que evitam, ou não se limitam, ao simples excursionismo, se descolando da
imagem de mero “turista” e se vangloriando de sua
alma de viajante. Verdadeiros cidadãos do mundo,
que buscam não o status dos monumentos turísticos, mas a autenticidade cultural de um povo. Prontos para decolar, trazendo para perto de si o que lhe
é distante, esses viajantes assumem uma postura de
voyeur ao se incrustar sem maiores cerimônias nas
intimidades alheias, papel delicioso e central do cinema, e que se potencializa quando alcançamos histórias, vidas, famílias, conflitos, festas, rituais, emoções

Menos foco, mais flâneries

O que parece ser excelente do ponto de vista prático, afinal o tempo é uma commodity das mais valiosas no mundo contemporâneo, também esconde um
efeito colateral traiçoeiro, em consonância com um
sintoma dos tempos atuais: essa navegação precisa
também representa uma freada brusca nas flâneries
virtuais. Atendo-nos àquilo que está próximo, que já
é conhecido e mapeado, caímos num grande círculo
vicioso. A grande roda da globalização volta-se novamente para seus feudos, seus pequenos territórios
bem conhecidos e seguros, onde o acaso e a surpresa se tornam cada vez mais raros e ameaçadores. O
risco, primo-irmão da liberdade, diminui. O prazer do
convívio com a diferença também. Não à toa, assistimos a uma explosão de preconceitos e intolerâncias
nesse primeiro quarto do século XXI.

É claro que esses perfis não são estanques
e cristalizados. A graça está justamente na liberdade de poder viajar entre os mais variados tipos
de cinema. Para isso, faz-se necessário o acesso. Ninguém gosta daquilo que não conhece, e para
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Nesse contexto, o cinema do mundo se apresenta como uma válvula de escape possível, caso você se

do livro América Aracnídea – Teias Culturais Interamericanas (Ed.
Civilização Brasileira, 2008) e fundadora da Esfera Filmes.

Cena de Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan
Divulgação

Cena de Gabbeh, de Mohsen Makhmalbaf.

que não nos pertencem, na arte de recortar o espaço
e o tempo para que possamos domesticá-los.

abra para os muitos caminhos oferecidos. É claro que
aqui não estamos tratando do cinema de mero entretenimento, que dita modas e consumos em suas repetidas franquias em torno de fórmulas já conhecidas,
narcísicas, reconfortantes. Nos referimos ao cinema
– nacional ou estrangeiro, tanto faz - que nos faz transitar pelas múltiplas escolhas humanas. O cinema que
deve ser degustado dentro de uma sala escura, esse
templo da hipnose e da fruição dos tempos ociosos,
em que corpos disponíveis e entorpecidos se entregam ao fascínio de um lugar “imóvel e dançante”, nas
palavras de Barthes. Essa disponibilidade nos conduz
à liberdade, nos afasta do “certo ou errado” do universo binário, abrindo corações e mentes para a multiplicidade de formas e narrativas e nos arremessando no que o mundo tem de mais fascinante. Reflexo
das identidades locais, e por isso mesmo com força
e legitimidade para se contrapor ao outro, o cinema
do mundo, como diria o crítico José Carlos Avellar, “é
mesmo um desinventor de fronteiras”.

Ana Luiza Beraba é historiadora e empresária e viajante. É autora
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Curiosamente, o tráfego de informações no mundo pós-globalização tende a passar por um processo
de afunilamento. No início, a internet se apresentava
como um mergulho disperso na imensidão do cosmos, uma máquina que abria infinitas possibilidades
de desdobramentos, que se apresentavam através de
hiperlinks ou resultados mais ou menos aleatórios dos
mecanismos de busca. O termo “navegação” traduzia
o grande barato de se explorar águas remotas e desconhecidas de dentro de casa. A partir de agosto de
2013, todos sentimos na pele que algo
havia mudado, mas não sabíamos ao
certo o quê. Sem aviso prévio, o mais
poderoso motor de buscas do mundo,
o Google, reformulou seu algoritmo de
pesquisa criando o Hummingbird (beija-flor, em português, pela sua agilidade e precisão), uma ferramenta que se
concentra no significado das palavras e
no contexto em que a busca está sendo
feita, decifrando a semântica da frase
e até a coloquialidade das expressões.
Isso inaugurou a “era do contexto” no
universo da internet, em que o seu histórico (localização, percursos frequentes, interesses) será levado cada vez
mais em conta na hora de oferecer resultados para
consultas. E quanto mais dados compartilhados você
possui, mais “precisa” será sua busca. Assim, locais
próximos a você aparecerão antes dos mais distantes, da mesma forma que os motores insistirão na
sugestão de temáticas semelhantes às já buscadas,
na Amazon, por exemplo, como se você estivesse
eternamente fadado a um único e repetitivo interesse:

“Queremos que você tenha cada vez menos trabalho.
Isto significa oferecer as melhores respostas possíveis
para ajudá-lo antes que precise perguntar”, diz Amit
Singhal, Vice-Presidente Sênior de Pesquisa do Google ao comentar a mudança.
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Por onde o cinema nos levou nos últimos 5 anos

SIÊ

Em estudo realizado em 2014, Ana Luiza Beraba aponta dicotomias entre filmes de arte e filmes comerciais. Em 5 anos foram lançados

1.709 filmes de 54 países. No entanto, o acesso ainda é restrito. Os dados reveladores mostram os desafios da diversidade no mercado exibidor brasileiro.

83% do público que assistiu a filmes

comerciais, ouviu apenas a língua inglesa.
já o público de cinema de arte teve contato
com vários idiomas:

Exceto América do Norte,
demais continentes
têm maioria de filmes
lançados no circuito de
cinema de arte.

Inglês 35%
Francês 23%
Espanhol 19%
Português 12%
Outros 11%
Público de cinema de arte 2011-2013 por idioma falado

já entre os de Arte,
a Europa domina com

Cinema Comercial x Cinema de Arte
O cinema do mundo hoje infelizmente recebe o rótulo
limitante de “cinema de arte” e se opõe frontalmente
ao dito “cinema comercial”. Embora esses termos sejam questionáveis e bastante criticados por cineastas
e produtores brasileiros, e que a fronteira entre eles
seja muitas vezes difusa, é fácil perceber que existem
propósitos, propostas e estilos diferentes. Da mesma
forma que é importante que haja políticas próprias
para garantir a exibição de filmes nacionais, é necessário garantir espaço para a diversidade, tanto brasileira como estrangeira. O recorte vertical que separa
“filmes brasileiros” de “filmes estrangeiros” não dá
conta da complexidade do mercado. Seria saudável
um segundo recorte horizontal, estabelecendo quatro cenários como base para uma política pública que
possa garantir a formação de plateia e o acesso democrático à diversidade cultural.

entre os filmes comerciais
a América do Norte domina
com 82% do público

Fonte: Filme B

7,3 milhões

de espectadores
(47% do total)

91% dos filmes comerciais são dos

56% dos títulos lançados
são de arte; apenas 4% das salas

Estados Unidos e Brasil. no universo do
cinema de arte há mais diversidade

salas

Quantidade de filmes lançados no Brasil,
por país, entre 2011 e 2015
Acima de 100

de cinema do Brasil os exibem

filmes

Legenda do mapa:

Brasil 37%

Espanha 3%

França 20%

Reino Unido 3%

EUA 13%

Itália 2%

Argentina 4%

Canadá 2%

Alemanha 4%

Outros 30 países 14%

de 15 a 50
de 6 a 15
de 2 a 5
apenas 1

Total de filmes de arte lançados 2011-2013 por nacionalidade
Fonte: Filme B
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O trem e o tempo
por Thiago Camelo

Desde o trem dos irmãos Lumière, o
cinema é, invariavelmente, viagem.
Não poderia haver imagem mais bem
escolhida para traduzir o início dessa
arte visual – a máquina em movimento
revela o óbvio, o deslocamento, o
convite para ir, a jornada.
cinema seguiu: do plano parado dos homens saindo da fábrica aos primeiros
documentários; da romantização das histórias às
obras tensionadas entre ficção e realidade. O que
não mudou foi o senso de descoberta, a percepção
de que, mesmos às vezes dando volta em torno do
mesmo assunto, é possível pegar uma tangente,
falar de algo novo, trazer ideias, paisagens, lugares,
personagens diversos à tela.

“Os melhores realizadores já
perceberam que é possível produzir
pensando o meio em que suas obras
serão projetadas. Daí surgem os filmes
para a salas grandes, os filmes para TV,
os filmes para o YouTube.”

Sete horas de uma viagem de trem
Nesse contexto chegamos à slow TV. Pense em
tudo o que é usual na grade televisiva. Filmes, programas de auditório, intervalos, novelas, séries, esportes,
cortes, cortes, cortes. Na slow TV é o avesso: horas
e horas de alguma coisa filmada sem cortes. A ideia
de levar isso a sério nos dias de hoje, valendo-se da
tecnologia atual, foi da televisão pública norueguesa
NRK, a maior organização midiática do país, com três
canais de televisão e três emissoras de rádio.
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Em 2009, o grupo de profissionais que cuidavam
do NRK2, canal mais experimental da companhia, resolveu fazer um documentário sobre o centenário da
linha de trem de Bergen, que liga Bergen a Oslo (as
duas maiores cidades do país). Um detalhe: tudo seria filmado sem cortes, ou seja, num plano-sequência
cujo único ponto de vista seria o do condutor do trem.

Cena de Slow Tv

Bergen-Oslo é tida por toda sorte de viajante como uma das mais bonitas viagens de trem do
mundo. Uma linha de quase 400 quilômetros atravessa o maior planalto montanhoso da Europa, mais
de sete horas em meio a geleiras, fiordes, vales, estradas, carros, casas, animais, vilas, plantações, cidades. O comboio também corta os Alpes Escandinavos através de túneis; um deles, o maior da região,
tem 5 quilômetros e, durante a jornada, passamos
bons minutos no escuro, apenas com a eventual voz
do maquinista (que se comunica em norueguês, o
que dá um caráter extraterreno à experiência) e o
barulho metálico da fricção entre trem e trilho. Finalmente, avista-se uma luz, a tal luz no fim do túnel.

Cinco dias de uma viagem de barco
O que aconteceu: o canal e os produtores resolveram bancar o delírio e puseram no ar a gravação da viagem Bergen-Oslo sem cortes, sete horas
e 16 minutos de uma viagem de trem. O sucesso
foi prodigioso e inesperado. Um milhão e 200 mil
pessoas passaram pelo NRK2, 15% dos televisores
do país ligados – a Noruega é um país pequeno, de
pouco mais de 5 milhões de habitantes.

Cena de Slow Tv

Essa transmissão é até hoje a mais icônica da
slow TV. Ela está disponível na íntegra no YouTube,
assim como a maior parte das produções-lentas da
NRK, entre as quais: 24 horas de pesca de salmão,
uma noite de uma lareira queimando, outra noite dedicada a uma longa sequência de pessoas conversando a respeito de tricô e efetivamente tricotando,
entre outros eventos demorados.
Apesar de a viagem Bergen-Oslo ter jogado luz
sobre a slow TV, a explosão no país desse tipo de
produção ocorreu em 2011, quando foi transmitida
ao vivo, durante 134 horas, 42 minutos e 45 segundos, a viagem da linha marítima Hurtigruten, que
liga Bergen a Kirkenes. Nessa altura, mais da metade da população do país assistiu ao programa, que
virou um evento nacional, com festa nas cidades
pelas quais o navio passou, lanchas acompanhando a embarcação, pessoas fantasiadas tentando
aparecer ao vivo em rede nacional. Na chegada a
Kirkenes, cinco dias depois da partida, a rainha do
país também teve seu dia de papagaio de pirata e
apareceu dando o aceno real de outra embarcação.
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Há, durante toda a entrevista concedida por
Hellum, certa fuga de discussões mais profundas
quanto à originalidade do que a NRK está fazendo.
O produtor norueguês não cede a termos do tipo
“filme de museu”, “revolução da televisão”. Após
ser questionado acerca do diálogo artístico com os
filmes experimentais de Andy Warhol, que também
filmou por horas pessoas e objetos (Sleep e Empire,
por exemplo, são essencialmente slow TV), ou de
James Benning, com seus quadros autônomos de
paisagens ou de pessoas fumando (Rhur e Twenty
Cigarettes), ou até mesmo com o cinema de enfrentamento do tempo – enfrentamento do corte – de
cineastas como Yasujiro Ozu, Chantal Akerman,
Hou Hsiao-hsien,Tsai Ming-liang, Aleksandr Sokurov, entre outros, mesmo quando questionado sobre as ambições artísticas aparentemente óbvias
da slow TV, o produtor Thommas Hellum, ainda
assim, respondeu: “Nós fizemos isso por diversão,
sem nenhuma ambição artística ou peso da história das artes visuais por trás; eu acho, no entanto,
que todos nós somos produtos do nosso tempo, e
as coisas giram em círculos – quem sabe a velocidade da televisão não esteja diminuindo, quem
sabe não estejamos voltando ao início?”.
Cumpre lembrar: A chegada do trem à estação
foi o início do cinema.

Slow TV: palavra do ano
Em 2013, sakte-tv (slow TV em norueguês) foi
eleita expressão do ano na Noruega, mas já é possível afirmar que a slow TV transcende o país. O conteúdo da NRK é transmitido na Escandinávia e na
Alemanha. Inglaterra e Estados Unidos já compraram os direitos e começaram a produzir conteúdo
análogo, de acordo com suas paisagens e culturas.
Mas quem são, afinal, as pessoas que tiveram essa
ideia? “Não mais de 30 pessoas, a maioria delas jovens”, explica à Tabu, por e-mail, um dos principais
produtores da slow TV, Thommas Hellum.

Mais sobre a slow TV
Assista à viagem de trem Bergen-Oslo:
https://www.youtube.com/watch?v=z7VYVjR_nwE
Assista ao curta-metragem That Damned Cow Just What is Norwegian Slow TV?, do ingles Tim
Prevett:
https://vimeo.com/121248529
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Anos depois, com o aplicativo do YouTube
instalado em minha smart TV e com a minha insônia crônica como companhia, nutro o hábito de
pesquisar durante a noite vídeos que ajudem o
sono. Cachoeira, barulhos de água, pássaros voando etc. Do inconsciente, veio o termo slow TV.
A primeira aparição da busca “slow TV” no
YouTube já traz a viagem Bergen-Oslo. Não precisei de muito para me sentir instigado. Enxergo
pelo ponto de vista do condutor de um trem, sem,
no entanto, nenhum item do trem à mostra, nem
mesmo a sua parte frontal, o bico. O que se vê:
a estação de Bergen, o trilho, três mulheres e um
homem conversam, um pai carrega o filho nos
ombros; no horizonte, o sol diz mais ou menos
sete da manhã e estoura a imagem; uma montanha ao fundo delimita o caminho.
Nessa noite, fiz duas horas e meia da viagem.
E dormi. Dormi logo após sair do escuro de um túnel
de cinco quilômetros (o maior da região, li depois)
– fiquei quase dez minutos num breu com raios de
luz nas laterais, como uma viagem cósmica, embalado por cochichos ininteligíveis e ruídos metálicos;
uma suspensão espacial muito peculiar, ainda mais
diante da televisão, meio de comunicação que, em
teoria, ruma em direção à obsolescência.
No dia seguinte acordei disposto a viver a experiência inteira, ou seja, fazer as mais de sete horas da
viagem. Para isso – e é o meu conselho para quem
quiser tentar o mesmo – decidi bloquear os estímulos externos mais incômodos. Fechei as janelas, desliguei as luzes, liguei o fone de ouvido à TV.
Neve, verde, céu, estrada, animais, sol, neve,
neve, neve, neve, túnel, neve, túnel, neve, túnel,
neve, primeira, segunda, terceira estação... Nada,
nenhum grande fato ocorre durante a viagem. No
fundo, para mim, quase não se trata de fatos. Tem
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A primeira vez que ouvi falar da slow TV foi
numa coluna do tipo “Mundo Bizarro”, na qual era
apontada a estranheza da experiência e dito, nas
entrelinhas, que só um país como a Noruega poderia aderir a esse tipo de transmissão.

Selfie do autor viajando na Slow Tv

mais a ver com sensação: com a pulsão da atenção e com o relaxamento da desatenção; com o
olhar vigilante e com o olhar de viés; e até com
eventuais cochilos, entremeados por um despertar repentino, um aviso do condutor de que chegamos à próxima estação.
A exuberância da paisagem faz parte do jogo
hipnótico, ainda mais para alguém naturalmente
tropical como eu – é tudo muito diferente, e lidar
com tanta alteridade assim atrai. Contudo, a viagem acontece de fato em momentos como quando
o trem para na estação de Finse, um pequenino vilarejo montanhoso: estamos aqui com duas horas
e trinta minutos de viagem. Do comboio, parado há
mais ou menos cinco minutos, assistimos mais a
uma foto do que a uma imagem em movimento –
tudo está congelado como a neve. Num instante
mágico, no entanto, uma criança passa ao fundo
esquiando de modo muito rápido e muito feliz. O
trem logo parte, deixando para trás a criança e a
impressão de que aquele gesto movimentou o tempo, atravessou o tempo – pulsou, reagiu.
A falta de cortes, o gigantesco plano-sequência e os eventuais sons oriundos da cabine do
condutor dialogam não apenas com a paisagem,
mas também com o que está fora de cena, fora
do quadro: o interior dos vagões do trem, a equipe
de filmagem, o sol (representado pela sombra do
comboio, que ora está à frente nos trilhos, ora está
à esquerda, ora está à direita) e tudo aquilo que já
vimos e que já ficou para trás. Assim, a paisagem
vai mudando sem pressa, num ponteiro devagar, e,
quando atentamos, a neve ficou verde, o gelo virou
água; o tempo aconteceu.

Olhar e mudar: as viagens de
Alexandra Lucas Coelho
Por Thiago Camelo

Tabu foi até a Flip entrevistar a
destemida jornalista portuguesa
Alexandra Lucas Coelho para descobrir
os caminhos de sua literatura.

“A

identidade está em movimento”. Essa
é a frase destacada pela escritora e
jornalista portuguesa Alexandre Lucas Coelho em
seu perfil no Público, principal jornal lusitano, para
o qual cobriu, entre outras histórias, os conflitos
no Afeganistão, no Iraque e na Praça Tahrir, no
Egito. Dessas e de outras viagens nasceram cinco livros de não ficção, que variam entre literatura
de viagem, crônicas e narrativas jornalísticas. O
último deles – Vai, Brasil – lançado em Portugal
em 2013, chega agora no país pela Editora Tinta-da-China. Ela tem ainda dois romances, E a noite
roda (2012) e O meu amante de domingo, lançado
em 2014 em Portugal e ainda inédito no Brasil.
Alexandra esteve em julho na Flip para participar, ao lado da crítica literarária argentina Beatriz Sarlo, da mesa O turista aprendiz. O título é
referência ao clássico livro homônimo do autor
homenageado pela Flip este ano, Mário de Andrade. A obra reúne, numa espécie de diário etnográfico, anotações das viagens do escritor pelo Brasil
mais profundo.
Lugares muito semelhantes aos visitados por
Mário de Andrade – esses outros Brasis – foram
percorridos por Alexandra entre 2010 e 2014, período de sua estadia no país como correspondente
do Público. Vai, Brasil é o retrato do país que viu
durante esse tempo somado à vivência prévia de
uma portuguesa exposta desde a infância à cultura
brasileira. O Rio de Janeiro, a propósito, é tema de
Deus-dará, o romance que está escrevendo.
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A Tabu conversou com Alexandra, por e-mail,
dez dias antes da Flip. Ela disse que seria “óptimo”
caso a entrevista fosse publicada “sem alteração
de sintaxe ou vocabulário”. Como língua é diversidade e identidade, por que não?
Turista aprendiz virou praticamente um termo no
Brasil, um sinônimo de “bom viajante”. O que é,
para você, um “bom viajante”?
Viajante, em si, já requer essa vontade, é voluntário ou não será. Mau viajante seria um contrasenso: aquele que não gosta de viajar. Então, todo
o viajante será bom, no sentido em que quer fazer
aquilo, e aí não há fórmulas, só a experiência acumulada de cada um, que pode ou não servir numa
próxima vez.
E o que seria um “mau viajante”?
Alguém que, na verdade, não quer viajar. Viagem implica disponibilidade para estar e ser posto
em movimento pelos lugares.
Você já disse não gostar de estar nos lugares “de
férias”. Mas, quando está de fato de férias, para
onde o seu olhar vai?
Podemos aproveitar o tempo contratual de
férias para viajar, mas uma viagem não são férias no sentido de descanso. Se eu passar uma
semana a banhos ou for para uma montanha ler
será óptimo, mas não é uma viagem. Se eu tirar uma semana contratual de férias e aterrar na
Praça Tahrir com um milhão de pessoas indo e
vindo, para dar um exemplo que me aconteceu,
será uma viagem. Viajar é um estado de atenção, de alerta, implica-nos totalmente, o oposto
da distracção, do repouso. Por isso é tão difícil
viajar com alguém do começo ao fim. Quando
viajamos acompanhados uma parte de nós está
implicada nessa relação, o que molda a viagem,
toda a experiência do que nos cerca. Por outro
lado, em viagem é frequente irmos de companhia em companhia, sermos levados por uma
pessoa aqui, outra ali, e muitas vezes isso é que
redefine o itinerário.
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Você já afirmou não se sentir brasileira. Ao mesmo
tempo, escreve com o olhar de quem é daqui, não parece ter receio de de soar ingênua, estrangeira.
Não é uma questão de não me sentir brasileira:
não sou brasileira, isso é um facto. Mas não sou portuguesa-ponto-final. Sou uma portuguesa que viajou
por aqui e por ali, que morou aqui e ali, sou a soma de
tudo isso. Venho de onde venho, isso não escolhi. E
como acredito que existir, à semelhança de escrever, é
uma luta de libertação, quero ir sendo todas as minhas
outras possibilidades. Isso quer dizer que o Brasil,
hoje, é uma dessas minhas possibilidades. Sou uma
pessoa diferente por ter morado no Brasil, e de certa
forma continuar a encará-lo como casa, indo e vindo.
A escritora Alexandra Lucas Coelho

Como dialogam na sua escrita o português de
Portugal e o português do Brasil?
Quis ir morar para o Brasil em 2010 também
para ser atravessada pelas várias outras hipóteses
da língua portuguesa que o Brasil contém, em permanente actualização. Se a minha língua tem todas
essas hipóteses, como não ser permeável a isso? É,
mais uma vez, um processo antropofágico, comer o
outro, absorver o resíduo. O que deve ficar longe de
ser uma imitação. Por isso digo que não sou brasileira: sou uma portuguesa que também morou no
Brasil, e continua a ir e vir, e portanto a minha língua
reflecte tudo isso. Quando comecei a publicar as
crónicas que estão em Vai, Brasil, alguns leitores em
Portugal não gostaram, acharam que era uma rendição. Mas não se trata de uma guerra, a ver quem
doma ou é domado. Não quero domar nem ser domada. Quero que a língua me surpreenda, e eu a sinta em movimento. Mau seria se depois de tanto Brasil tivesse ficado impermeável. Estaria, pois, morta.

“Como acredito que existir, à
semelhança de escrever, é uma luta
de libertação, quero ir sendo todas as
minhas outras possibilidades.”
Escrever é um imperativo? Você tem de escrever?
Sempre quis escrever, faz parte das primeiras
memórias. Muitas vezes é lento, exasperante, frustrante. Raramente releio algo para trás sem vergonha, prefiro nem ver, ir em frente. Continuar sem
repetição. Em suma, sim, tenho de escrever.

©Alexandre Bordalo

O seu texto de despedida do Rio, publicado pelo O
Globo, não se assemelha a uma despedida amorosa.
É carinhoso, mas com alguma mágoa. Concorda?
Não previ aquele texto, pediram-mo, e o que
saiu, creio, foi mesmo uma despedida amorosa. Só
podemos falar assim de uma cidade que já é nossa,
que faz parte de nós. Nenhuma mágoa: exasperação,
comoção, maravilhamento, revolta, espanto, como
tantos cariocas tantas vezes. Amor olhado de frente,
nem pedindo desculpa, nem olhando por cima.
Thiago Camelo é jornalista e escritor

38

O Chá Amargo do General Yen

M

Você é de algum lugar? Pertence a um pedaço de
terra? Em algum lugar você não se sente estrangeira?
Nasci em Lisboa e fui, vou sendo de muitos lugares, de Jerusalém ao Rio de Janeiro, de Gaza a Oaxaca,
dos Açores a esta montanha de Minas Gerais de onde
respondo. Identidade em movimento é isso, não estarmos prontos, a nossa casa expandir-se. Aplicando o
Manifesto Antropofágico de Oswaldo de Andrade, irmos absorvendo o outro até todos sermos nós.

TE

“Viajar é um estado de atenção, de
alerta, implica-nos totalmente, o oposto
da distracção, do repouso.”
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por Fabiano Canosa

B

em antes de Hitchcock e Fellini, o cineasta que primava por ter seu nome acima do título era Frank Capra.
Frank Capra, who?
Frank Capra foi o mais celebrado cineasta americano nos anos que antecederam a Segunda Guerra e, sob os
auspícios do casca grossa que era Harry Cohn, o ditador da Columbia Pictures, Capra conseguiu o feito de domar
o tirano e dar ao mundo filmes que correspondiam à versão de bom-mocismo de George M. Cohen, com suas
exortações musicais como Yankee Doodle Dandy. Siciliano de origem, ele fez de tudo antes de se inventar cineasta e levar um cômico delicioso chamado Henry Langdon a ser comparado
a Chaplin e Keaton. E Lloyd.
Capra tirou a Columbia do purgatório de produtora de filmes B e entrou para a história da moda fazendo Clark Gable, um ator até então inexpressivo, aparecer sem camisa junto a Claudette Colbert, detonando as
fábricas de camisetas, que eram uma imposição do recato masculino.
Aconteceu Naquela Noite e uma série de clássicos da era em
que a censura do Hays Code inexistia garantiram ao cineasta renome
internacional.
No entanto, acima de tudo, Frank Capra era um apaixonado pelos
valores mais exaltados da civilização americana. Seus filmes Mr. Smith
Goes to Washington, Meet John Doe e, no Pós-Guerra, State of the Union
são exegeses utópicas. Contando com James Stewart em Mr. Smith, Gary
Cooper em Joe Doe e o Casal 20 Kate Hepburn/Spencer Tracy em State,
Capra excedeu seu prazo de validade no momento sinistro do macartismo,
que dizimou carreiras, e colocou o cineasta na defensiva, um anacronismo
no mundo dos Nick Rays, acelerando seu ocaso criativo.
Mas sua parceria com Robert Riskin foi antológica, e Capra proporcionou aos espectadores de seu tempo momentos inigualáveis de humor,
especialmente com Esse Mundo é um Hospício com Cary Grant, e também
proporcionou o fenômeno redentor que foi It’s a Wonderful Life, ou A Felicidade não se Compra, estrelando James Stewart e Donna Reed.
A Felicidade não se Compra combina o yang e yin da cultura que há
mais de um século encontra espaço para encantar (e, tantas vezes colonizar) o mundo, com a reiteração sincera de um caráter que pede transparência e superação, embora fatos e filmes, cineplexes e blockbusters contestem essa versão de mocinho bonito que Capra defende com orgulho.
It’s a Wonderful Life, junto a O Mágico de Oz, compõem o poema da
América sem guerra, sem preconceito, sem tensão, a América da small
town. Uma América que só existe na imaginação dos visionários. Frank
Capra era um deles. Mas o prazer que eles trazem hoje em dia – e os filmes
de Capra em sua maioria – são mais reveladores que repetidas visitas à
Disneyland e, acima de tudo, um amável convite ao afeto que se encerra no
abraço de um cineasta patriarca que desejava com seus filmes contribuir
para que a humanidade fosse mais feliz.
Frank Capra

Fabiano Canosa é curador cinematográfico e produtor cultural.
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por Ricardo Cota

OS OLHÕES QUE A TUDO ENGOLEM

A
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ntes de uma das exibições que consagraram a passagem de
Que Horas Ela Volta? pelo Festival de Berlim, de onde o filme
saiu com o Prêmio do Júri Popular, a diretora Anna Muyalert subiu ao
palco de uma das salas do Zoo Palast para definir seu filme. Num discurso sucinto, Anna resumiu a comédia de forte apelo social como um
filme “sobre um dos mais graves problemas que atingem o Brasil: a
educação”. Pois eu iria além. Que Horas Ela Volta?, assim como os recentes O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e Casa Grande, de
Felipe Barbosa, com o qual trava diálogo direto, são filmes justamente
sobre a falta de educação, sobretudo das elites do país.

Que Horas Ela Volta?
Dir. Anna Muylaert
Elenco: Regina Casé, Karine Teles,
Lourenco Mutarelli, Michel Joelsas,
Helena Albergaria.
Brasil, 2015.
1h54.
Sinopse: Depois de deixar a filha no
interior de Pernambuco e passar 13
anos como babá do menino Fabinho
em São Paulo, Val tem estabilidade
financeira, mas convive com a culpa
por não ter criado sua filha Jéssica.
Às vésperas do vestibular do menino,
no entanto, ela recebe um telefonema
da filha que parece ser sua segunda
chance. Jéssica quer apoio para vir
a São Paulo prestar vestibular. Com
alegria e ao mesmo tempo apreensão,
Val prepara a tão sonhada vinda da
filha, apoiada por seus patrões. Mas
quando Jéssica chega, a convivência
é difícil. Ela não age dentro do protocolo esperado para ela, o que gera
tensão dentro da casa. Todos serão
atingidos pela autenticidade de sua
personalidade. No meio deles, dividida
entre a sala e a cozinha, Val terá que
achar um novo modo de vida.
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Regina Casé é Val, uma doméstica que trabalha há quase duas
décadas com uma família nada funcional de alta classe média de São
Paulo. É ela quem cuida dos horários, roupa, mesa e cama da estilista Bárbara (Karine Telles), do mimado Fabinho (Michel Joelsas) e do ótimo
personagem Carlos (Lourenço Mutarelli), o pai. Na meia idade, artista plástico
frustrado e aparentemente encostado, é ele, herdeiro de fortuna, que sustenta
a família com seu olhar alienado e distante: “Todo mundo dança mas o músico
sou eu”, diz em grande frase.
A rotina familiar muda com a chegada do nordeste de Jéssica (Camila
Márdila), filha de Val, que sempre viveu longe da mãe num convívio de visitas
intermitentes. Com a benevolência da patroa, Val consegue que a filha permaneça alguns dias dividindo seu pequeno quarto na mansão paulista. O que ela
não conta é com a personalidade forte da filha, candidata ao vestibular, precocemente amadurecida e inconformada com a subserviência materna. Será
Jéssica quem irá desafiar o conformismo da mãe e com seu jeito destemido
desestabilizar a frágil relação familiar dos patrões, trazendo à tona seus aspectos mais sórdidos.
Em interpretação memorável, Regina Casé encarna a típica empregada
que se agrega à família usando o afeto, muitas vezes sincero, como instrumento de sobrevivência no emprego. É ela que afaga o perdidão Fabinho, numa
estranha proximidade típica da sociedade brasileira, tornando-se assim sua
verdadeira mãe. Também cabe ao personagem a função de, à sua maneira, rever os conceitos cristalizados a partir da personalidade firme da filha. E é dessa
troca de aprendizados que Val, a empregada semianalfabeta e conscientemente servil, irá tirar suas próprias conclusões.
Que Horas Ela Volta? desenvolve uma profunda crítica social dosando
os melhores elementos do cinema de entretenimento, como humor e drama. A
hipocrisia que caracteriza as relações entre empregados e patrões é desvendada nos seus traços mais sutis e nem por isso menos perversos. Assim caem
as máscaras da falsa solidariedade patronal, que ao dar um toque familiar no
convívio doméstico camufla as imposições do servilismo e dos diversos tipos
de assédio, seja ele moral, econômico ou sexual.

“O conceito de educação
se dilui em pelo menos
três faixas sociais. Para
os membros da casa
grande, a família de classe
média alta, educar está
longe do conceito de
formação de princípios
e de valores, sejam
eles éticos, morais ou
comportamentais.”
Mas se trata, sem dúvida, também de um filme sobre educação
ou sobre a falta dela. O conceito de
educação se dilui em pelo menos
três faixas sociais. Para os membros
da casa grande, a família de classe média alta, educar está longe do
conceito de formação de princípios
e de valores, sejam eles éticos, morais ou comportamentais. Educar é
abdicar. Abdicar do interesse pelos
próprios filhos, praticamente criados
nos braços das empregadas domésticas, seja a maternal Val, do filme em
questão, seja a sensual Rita (Clarissa
Camargo) de Casa Grande. Não é à
toa que internacionalmente o filme
foi distribuído com o título The Second Mother, no sentido de aumentar
a estreiteza dos laços afetivos entre
patrões e empregados.
Para a mesma elite, “ser educado” é dissimular. A patroa finge que
gosta do conjunto de bule e xícaras
doado por Val, assim como o patrão,
que vive numa atmosfera sideralizada por barbitúricos, camufla que seu
interesse pelos estudos de Jéssica
não passa de um desejo de levá-la
para a cama. Mais um ponto em co-

mum com Casa Grande, em que se
sugere a relação entre o falido chefe
de família e a empregada mais jovem
como afirmação do poder através
do sexo. Ser educado, portanto, é
disfarçar o poder com sorrisos, falsa solidariedade e constrangimento
sexual. Até que as aparências, seja
pelas provocações de Jéssica, seja
pela debacle social da família de Casagrande, revelam um poço de mesquinharia, autoritarismo e sobretudo
preconceito racial.
Val, por sua vez, entende a educação como servilismo. Em diálogo
memorável, com uma atônita Jéssica, explica a filha que ela deve deixar
de aceitar tudo que os patrões oferecem. Não cabe à jovem, por sua condição de filha de doméstica, aceitar
um convite, de dissimulada polidez,
para dormir no quarto de hóspedes.
Eles oferecem por “educação”, explica a mãe para concluir em seguida
que a recusa deve ser feita, também,
por “educação”.

Que Horas Ela Volta?
e Casa Grande de certa
forma representam estes
“olhões” que a tudo
engolem. Nascem de um
desejo de compreensão
social de um Brasil
complexo e contraditório.
Que Horas Ela Volta? e Casa
Grande de certa forma representam
estes “olhões” que a tudo engolem.
Nascem de um desejo de compreensão social de um Brasil complexo
e contraditório. Vasculham as questões contemporâneas e restabelecem
o olhar crítico, inconformado, nunca
acomodado às convenções. Jéssica
e Luíza, com seus “olhões”, denunciam
a pátria deseducadora, apontando assim, quem sabe, para uma reeducação
do olhar cinematográfico contemporâneo e do próprio país.

Finalmente, para Jéssica, educação não é mentir nem servir. Seu
personagem, assim como a Luiza
(Bruna Amaya) de Casa Grande, a namoradinha de escola pública do espinhento meninão do super colégio
católico, entra na estrutura familiar
burguesa para questionar. O olhar
delas é desafiador, destemido. Jéssica não se contenta com a acomodação da mãe, que vive espremida num
pequeno quarto de uma mansão. O
mesmo ocorre com Luíza, que se revolta contra as opiniões racistas dos
pais do namorado no que tange às
cotas para negros nas universidades.
Ambas são donas de um olhar questionador, aquele que Val de forma cômica denuncia como um “olhão que
parece engolir tudo”.
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os desvios 							
		de Conduta
Numa escola
			de havana

Cena de Numa Escola de Havana

por Fernanda Hamann
de Oliveira

U

m imenso pombo acinzentado invade
toda a superfície do telão, batendo as
asas com vigor. Uma ave suja, urbana, dessas que
ganham os céus de tantas cidades do mundo. Mas
o espectador logo percebe que esse bicho feito
para voar, enquadrado pela câmera, está preso pelos pés. O caçador que o segura é um menino de
onze anos, no alto de um terraço, numa Havana decadente. Ele ganha uns trocados vendendo pombos e criando cães-de-briga – cachorros bravos no
calor das disputas, mas que respondem aos afagos
do rapaz com tranquila cumplicidade.
É assim que o diretor cubano Ernesto Daranas nos apresenta a Chala, o protagonista de Numa
Escola de Havana, (Conducta no original), longa-metragem que já angariou mais de vinte prêmios
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internacionais desde o lançamento, em 2014. Filho
de um pai ausente, o garoto mantém um frágil equilíbrio familiar com a mãe toxicômana, que precisa
de mais cuidados do que consegue oferecer. Nos
caminhos tortos que ele constrói para enfrentar as
exigências do cotidiano, alguns atos agressivos,
somados à negligência parental, o colocam sob a
ameaça de ser internado numa espécie de reformatório – instituição disciplinar que, em Cuba, recebe o
emblemático nome de escuela de conducta.
A história de Chala poderia constituir mais um
drama anônimo, entre tantos que se desdobram do
trágico confronto entre a miséria e a adequação compulsória à moralidade e à lei. Mas ele teve a sorte de
encontrar Carmela, uma professora sensível e afetuosa, capaz de enxergar o menino por trás da conduta.

No íntimo, qualquer menino de onze anos
sabe que precisa da orientação e do acolhimento
dos adultos. As crianças e os adolescentes experimentam de modo radical uma condição que é humana por excelência: nossa situação originária de
desamparo, que nos liga ao outro desde que nascemos, chorosos, entregues à expectativa de que
alguém garanta nossa sobrevivência até que nos
tornemos fortes o bastante para enfrentar as dificuldades da vida. Dificuldades das quais a mãe de
Chala prefere fugir, anestesiando-se pela intoxicação compulsiva. Dificuldades às quais Chala reage com explosões impulsivas – ora criativas, ora
perigosas. Dificuldades diante das quais Carmela
não recua, apostando no laço com o outro como
condição para sua própria existência.
O filme chega ao Brasil num tempo de inflamadas discussões acerca da redução da maioridade
penal. E sugere que a posição que escolhemos assumir, perante certos jovens e suas condutas desviantes, pode ter consequências surpreendentes.

“A crença de que o aprisionamento
é a medida mais adequada a
se tomar, em muitos casos de
adolescentes em conflito com a
lei, parece expressar um desejo
coletivo de vingança.”
A crença de que o aprisionamento é a medida mais adequada a se tomar, em muitos casos de
adolescentes em conflito com a lei, parece expressar um desejo coletivo de vingança contra meninos
considerados “casos perdidos”, inatingíveis por
medidas socioeducativas, dos quais a população
precisaria se defender. Oficialmente, porém, o objetivo das prisões, mesmo para adultos, não é manter
a sociedade a salvo de criminosos supostamente
irrecuperáveis, mas promover a ressocialização
deles e reduzir os riscos de que reincidam em seus
crimes. Tal objetivo está tão distante dos resultados produzidos pelo sistema carcerário brasileiro,

e também daqueles produzidos por instituições ditas socioeducativas, que a opinião pública parece
se esquecer dele, inclinando-se a adotar uma posição imediatista e reducionista frente ao problema
extremamente complexo que é o enfrentamento à
violência urbana (complexo porque exige incidências profundas, em longo prazo, sobre múltiplos fatores que a determinam). Para os partidários dessa
posição, alguém que comete um crime, especialmente quando o faz mais de uma vez, não deve ser
punido somente com um breve período de privação
de liberdade, deve ser extirpado do corpo social
– uma linha de raciocínio que deságua na defesa
informal da pena de morte, formulada na máxima
bandido bom é bandido morto. Nessa espiral de
ódio, em conversas de bar se discute a legitimidade
de decisões como a de pessoas que amarraram um
adolescente infrator a um poste para espancá-lo,
na zona sul do Rio de Janeiro. Numa triste ironia,
busca-se justificar que se cometam contra os próprios adolescentes alguns dos principais crimes –
homicídio, tortura, agressão – pelos quais se pretende vê-los penalizados.
Numa Escola de Havana convida o espectador a uma reflexão sobre outros desdobramentos possíveis para esse difícil debate. Disposta a
pagar um alto preço por suas escolhas, Carmela
se opõe à violência (implícita ou explícita) de soluções institucionais que se erigem em nome de
uma ordem social civilizada, e que, paradoxalmente, acabam por acentuar as respostas violentas
daqueles que não são tolerados pelo corpo social.
Na contramão dessa lógica da intolerância, o laço
entre Carmela e Chala promove uma comovente
abertura para a construção de novos caminhos,
pavimentados por uma aposta ética na dimensão
da responsabilidade do sujeito.

*Fernanda Hamann de Oliveira é psicanalista e escritora,
especialista em Saúde Mental da Infância e Adolescência pela
UFRJ, autora do romance Cativos (2015) e organizadora do
livro Juventude e saúde mental: a especificidade da clínica com
adolescentes (2015).
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Artigo ::: A real beleza do cinema de Jorge Furtado
corajosas do longa, na qual mostra a nudez de seus 45 anos, que
possivelmente será a tal real beleza que o personagem de Brichta
tanto procura.
Essa beleza, aliás, se conecta diretamente com a cena final
de Saneamento Básico, O Filme,

como conta Furtado: “[Aquele filme] terminava com uma frase de
Dostoiévski que cobria a nudez
de Camila Pitanga: ‘A beleza salvará o mundo’. Não sei se sou tão
otimista, mas se algo pode nos
salvar é a beleza, que a todos comove”. Com a estreia do filme em

agosto, os fãs do cineasta terão
a chance de ver no cinema este
seu novo trabalho e decidir se ele
encontrou de fato a tão procurada real beleza.
João Cândido Zacharias é
roteirista e diretor.

JORGE FURTADO EM 5 FILMES

Cena de Real Beleza

A real beleza do cinema
de Jorge Furtado
por João Cândido
Zacharias

J

á faz oito anos desde
que Jorge Furtado lançou seu último filme de ficção,
Saneamento Básico, O Filme, em
2007. Agora, chega aos cinemas
seu mais novo trabalho, o drama
romântico Real Beleza, que marca o maior hiato entre dois longas em sua carreira, desde que
estreou no formato com Houve
uma Vez Dois Verões, em 2002.
Nesse meio tempo, Furtado se
dedicou mais à televisão, onde
dirigiu a minissérie Decamerão
e o telefilme Doce de Mãe, entre
outros. O cineasta estreou também, no ano passado, O Merca-
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do de Notícias, um documentário
sobre jornalismo.
Estes oito anos em que
esteve afastado da ficção no cinema aparecem claramente em
Real Beleza. Acostumado à comédia e a roteiros antes de tudo
divertidos, Furtado se dedica a
seu primeiro filme contemplativo. O protagonista é João, um
fotógrafo de renome que, como
entendemos já no primeiro plano
do filme, está em crise. Uma crise
que se reflete principalmente em
seu trabalho, onde parece não
conseguir mais encontrar a tal
beleza que sempre o guiou.

Real Beleza marca não somente a primeira incursão do diretor por um gênero novo, mas
também traz a personagem adolescente para um papel secundário. Maria e sua beleza são aqui
subterfúgios para Furtado se dedicar a temas mais maduros. E
nesse sentido, o filme traz um trio
de protagonistas que muito possivelmente tem a média de idade
mais alta de todos os seus filmes:
Vladimir Brichta e Adriana Esteves
interpretam João e Anita, enquanto Francisco Cuoco encarna Pedro. A atriz, inclusive, protagoniza
uma das cenas mais intensas e

Ilha das flores (1989)
Jorge Furtado ficou conhecido mundialmente com este filme, um misto de documentário
e ficção que mostra o poder da
economia em gerar relações desiguais entre os humanos. Partindo
do preço de um tomate, o filme se
utiliza de uma linguagem totalmente nova no cinema brasileiro
à época, trazendo referências assumidas do escritor norte-americano Kurt Vonnegut (com seu
Café da Manhã dos Campeões)
e do cineasta francês Alain Resnais (e seu Meu Tio da América).
O resultado foi uma consagração
mundial, que rendeu prêmio em
festivais como Gramado e Berlim
e fez de Ilha das Flores o curta-metragem brasileiro mais comentado de todos os tempos.
Houve uma vez dois verões
(2002)
Mesmo com o sucesso no
curta-metragem, Furtado demoraria ainda mais 13 anos para estrear
seu primeiro longa. Essa comédia
romântica marcou por retratar
um trio de adolescentes de uma
maneira franca e próxima, como
poucos filmes no nosso cinema.
Conta a história de Chico e Roza,
jovens que se conhecem no verão
na praia e tem sua primeira experiência sexual juntos. No espaço en-

tre este verão e o seguinte, os dois
se encontram algumas vezes, tendo que encarar uma gravidez não
programada. Um dos destaques
do elenco era Pedro Furtado, filho
do diretor, que interpretava Juca,
melhor amigo de Chico.
O homem que copiava (2003)
Já no ano seguinte, Furtado
lançou aquele que foi seu filme
mais bem recebido até o momento. O longa foi votado melhor do
ano por vários veículos e ganhou
seis troféus no Grande Prêmio do
Cinema Brasileiro, incluindo melhor filme e direção. Contava a
história do jovem André (Lázaro
Ramos, recém-saído do sucesso
de Madame Satã), um operador
de fotocopiadora que, ao lado
do trambiqueiro Cardoso (Pedro
Cardoso) e da sensual Marinês
(Luana Piovani), resolve copiar
notas de R$ 50 na nova máquina
colorida de sua empresa. A operação, é claro, acaba não sendo
tão simples quanto parecia.
Saneamento básico, o filme
(2007)
Certamente a comédia mais
escrachada da carreira de Furtado, trazia um grupo de moradores de uma pequena vila da serra
gaúcha (dentre eles, Wagner Moura, Fernanda Torres e Camila Pi-

tanga) que, a fim de construir uma
fossa para tratamento de esgoto,
precisa produzir um filme com o
financiamento que a prefeitura
os fornece, já que o dinheiro vem
de um fundo federal para investimento em cinema. As trapalhadas
do grupo em frente e atrás da câmera resultou em um hilário filme
de monstro e criou pérolas como
a incomparável Silene Seagal (batizada em homenagem ao astro
de filme-porrada Steven Seagal).
Doce de mãe (2012)
Telefilme exibido pela Rede
Globo, foi escrito e dirigido em
parceria com Ana Luiza Azevedo,
sócia de Furtado na produtora
Casa de Cinema de Porto Alegre.
É a história de Dona Picucha, uma
senhora de idade que se vê sozinha quando sua empregada e fiel
escudeira por 27 anos anuncia
que vai se casar e se mudar para
longe. Seus quatro filhos bolam
cada um seu plano para tentar
resolver a situação, mas Dona
Picucha velha de guerra consegue se safar de todas as furadas.
Fernanda Montenegro estrelou
a produção, pela qual ganhou o
Emmy Internacional de melhor
atriz. Com o sucesso do projeto,
a Globo encomendou uma série
em 14 episódios, que foi exibida
entre janeiro e maio de 2014.
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Marcelo Camelo
com a pintura
com a foto
com a cópia
por João Aurora

M

arcelo Camelo criou o Los
Hermanos, a banda brasileira
mais influente dos anos 2000, lançou três CDs solo, gravou DVDs,
produziu disco de outros artistas
e, há um ano, saiu em turnê com a
mulher, Mallu Magalhães, e o amigo português Fred Ferreira com a
Banda do Mar, uma bem-sucedida
experiência pop.
Além da música, Marcelo Camelo é afeito a outros campos: tem
apreço por filmagens em película (DVDs do Los Hermanos e de
sua carreira solo foram gravados
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nesse suporte) e por fotografia
analógica. Parte das imagens
que registra pode inclusive ser
encontrada em suas redes sociais. Tem também um projeto
muito singular – o que a Tabu
apresenta nesta seção – de pintura sobre scanner. Sim, uma técnica que tem a ver com a manipulação física da tela do scanner
e a alteração digital da sintonia
de cor do equipamento.
O resultado é a mistura de opostos: o mais real – ou super-realista – que pode haver num rosto

mergulhado numa máquina de
cópia somado à sugestão onírica
e antinaturalista que eventualmente ocorre quando um artefato
tecnológico é manipulado. Propondo (não intencionalmente)
uma reflexão sobre tecnologia e
arte, Camelo não foge à beleza de
uma pintura bonita, ou de uma fotografia bonita, ou, por que não, já
que também é isto, de uma cópia
bonita. A propósito: a capa de seu
DVD Marcelo Camelo – MTV ao
vivo é uma pintura sobre scanner
de seu rosto “em chamas”.
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Na página anterior e abaixo:
Mallu Magalhães

Acima e ao lado: Marcelo Camelo
Ao lado: Mallu Magalhães
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“No plano sócio-econômico, a
revolução suscitaria uma condição
mais do que ideal quando se fala
em arte. Estavam todos, sem
exceção e de antemão, empregados
pelo Estado.”

A aproximação de Brasil e Cuba
se dá em grande medida pelas
semelhanças culturais e históricas
que tocam a religiosidade, a comida,
a música, mas também acontece
de formas mais sutis, no campo do
afeto, quando se encontra o casal de
músicos René e Carol.

P

ara os admiradores da música cubana,
esse compêndio efervescente de mambo,
rumba, salsa, bolero, cha-cha-cha, dentre inúmeras
outras manifestações sonoras, o anúncio do fim das
sanções político-econômicas impostas pelos Estados Unidos à Cuba ao longo de 40 anos sugere
muito mais do que a intensificação no trânsito de
pessoas e mercadorias entre os dois países.
Se, antes do embargo, em função de seu riquíssimo repertório, Cuba era uma das maiores fontes
de estilos musicais populares do mundo, haja vista
que até no Brasil músicos como Perez Prado e ritmos
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René
e Carol
por Luiza Gannibal

como o bolero, por exemplo, eram extremamente conhecidos e difundidos, a partir da revolução, as vias
de acesso às expressões artísticas provenientes da
ilha ficaram restritas a um universo menor, quase
que clandestino. Nos Estados Unidos, devido à maciça presença de imigrantes e à qualidade fluida da
música, contudo, que propagava-se pelas moléculas do ar, pela pele dos dançarinos que aportavam
em Miami, pelas ondas das rádios comunitárias,
esse intercâmbio jamais se extinguiu. Atraídos pelo
conteúdo “afro” impresso nessa dimensão, músicos
negros norte-americanos, como o trompetista Dizzy
Gillespie, visitavam Havana a fim de conhecer o que
era, a bem dizer, uma outra face do jazz – nascido
em grande parte de indivíduos “roubados da África e
trazidos para a América”, como cantaria o jamaicano
Bob Marley –, e renderia, em 1988, o filme Uma Noite
em Havana – Dizzy Gillespie em Cuba.

No plano sócio-econômico, a revolução suscitaria uma condição mais do que ideal quando se
fala em arte. Os músicos não seriam mais reféns
das mazelas financeiras que constrangem os artistas no bojo do capitalismo, que tudo transforma
em artigo de valor calculável pervertido pela propaganda. Estavam todos, sem exceção e de antemão, empregados pelo Estado e, na posição de
servidores públicos qual médicos ou professores,
deveriam propiciar ao povo a fruição musical. Uma
realidade que mudou no decurso de 50 anos, mas
que gestou um novo espírito. A música ganhou as
ruas, as praças, as casas de portas abertas, as esquinas antes relegadas ao tráfico e banditismo. E,
sob esse contexto, o qual também se agregou a
educação de altíssima qualidade, ela pôde se desenvolver, sendo que, entre músicos e audiência
foi travado um novo tipo de relação: mais orgânica,
genuína, livre das amarras de outrora.

René y Carol
Entusiastas óbvios do estreitamento da relação Brasil-Cuba, Carolina Sá (brasileira) e René
Ferrer (cubano) são um casal de músicos que acredita que, mais do que beneficiar a relação cultural
Cuba-EUA, o fim do embargo irá fomentar uma troca
musical maior entre a ilha caribenha e o Brasil. “No
passado, nós também tínhamos uma intensa relação cultural com Cuba. Discos de músicos cubanos eram populares aqui nos anos 40 e 50. Houve
a aproximação do Chico Buarque com o Pablo Milanez. O advento da ditadura militar no Brasil, no entanto, minou esse intercâmbio. Cortou nossa ponte
musical com Cuba. O que chegou aqui foi o Buena
Vista Social Club bem depois”. – observa Carolina.

René y Carol acabaram de lançar o delicioso
álbum Adundundarandun, produzido por Alê Siqueira (Tribalistas, Tom Zé, Leila Pinheiro) e coalhado de investidas latinas das quais ambos são
herdeiros e propagadores, já que Carolina também
é criadora e diretora da série Musica Libre, na qual,
ao viajar pelos países do Caribe, revelou o apetitoso menu sonoro da região em cinco episódios.

“O que em Cuba recebeu o nome
de santeros e paleros, no Brasil
é chamado de candomblé e
umbanda. Aqui, temos o samba.
Lá, eles têm o son.”
Há 13 anos no Brasil, René ressalta que, independentemente da situação econômica – que,
atualmente, tem se mostrado precária na Ilha –, a
música permeia de tal maneira o modo de vida do
povo, que não há nada que possa represar o ímpeto
criativo do ilhéu. “O cubano é apaixonado por cultura. É orgulhoso de sua cultura e prima por fazê-la
acontecer. Há movimentos muito fortes de poesia,
spoken word, hip hop, teatro, festivais acontecendo,
coisas que a grande mídia não acompanha”.
Cuba e Brasil são os dois maiores polos musicais da América Latina. Mas não é só isso. Possuindo, em parte, a mesma gêneses demográfica,
partilham do mesmo legado cultural africano de
danças, cantos e instrumentos de percussão. O
que em Cuba recebeu o nome de santeros e paleros, no Brasil é chamado de candomblé e umbanda. Aqui, temos o samba. Lá, eles têm o son.
Natural que o brasileiro, portanto, volte a dialogar
com a cultura cubana e, nesse esteio, a ouvir a velha, mas também a mais nova música da ilha, que
conta com nomes como X-Alfonsus, Kelvis Ochoa,
Imperactivo e Free Hole Negro.

Luiza Gannibal, na verdade, é Luiza Almeida. Jornalista e
doutoranda da USP, com extensão na University of Manchester,
onde estuda as inter-relações entre a música e a literatura russa.
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“Q

Outsiders,

uando começou o papo, o único nãoatônito era o entrevistado. Afinal, a
cambada não sabia direito como havia parado ali.
Nada fazia sentido. Kurt Cobain era famoso por
nunca dar entrevista, não falar com ninguém, viver
chapado e deprimido. Kurt Cobain, o que estava
sentado no meio de uma roda de desconhecidos,
à nossa disposição, era expansivo, interessado e
provavelmente a pessoa mais lúcida dentro daquele quarto.
Courtney, a patroa, repousava no quarto ao lado
enquanto Tony, brasileiro, berrava ao telefone procurando marcar outro vôo de asa delta para o casal. Rodrigo começou a mostrar seu fanzine para Kurt, que
folheou com interesse surpreendente. Leu uma história em quadrinhos desenhado por Fábio Leopoldino,
vocalista do Second Come e depois soltou o primeiro
“great!” (“legal”) da tarde. Seus “great!” eram sempre
seguidos de um sorriso muito largo.”

por Dodô Azevedo

um dia com Kurt Cobain
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Com o lançamento do filme Cobain, Montage of heck novas histórias e
elementos da vida do líder do Nirvana e um dos maiores fenômenos musicais
do século XX, vieram à tona. Hoje conhecido como Dodô Azevedo, DJ e
agitador cultural, causou polêmica recentemente nas redes sociais ao dizer
que não veria o filme. Em 1993 ele ainda era estudante, se chamava Luiz
Fernando, editava um fanzine e estava em uma missão quase impossível:
furar o bloqueio de seguranças e agentes e entrevistar Kurt Cobain. O que era
improvável se tornou realidade. Cobain recebeu o pequeno grupo de jovens
jornalistas no que resultou em uma entrevista histórica. Com exclusividade,
Tabu republica trechos desse material e tenta entender por que, mesmo vinte
anos após sua morte, Cobain ainda causa tanta polêmica.

Kurt franziu a testa antes de responder: “Tenho esquentado meus miolos imaginando como
fazer isso. Mas é sempre impossível! Eu me recuso
a dar entrevistas e a atitude se torna mainstream!
Tudo o que eu faço acaba enrolando ainda mais
esse nó. Tudo que eu estrago consertam...”

“Lívia perguntou como o cara se sentia tocando
em estádios.

“Quando Nevermind saiu, nós fomos em tour
pra Europa. Tínhamos acabado de entrar numa
grande gravadora e nossa promoter marcava entrevistas com várias revistas de uma vez. Só que
elas duram oito horas! Tínhamos que falar sobre
nós mesmo com pessoas que nem conhecíamos.
Lá pelas tantas estávamos tão cansados que só
falámos merdas...” (risos) Depois que as publicações saíam, nos assustávamos: ‘Meu deus, eu falei
isso?!’ (risos) Agora, antes de darmos entrevista,
queremos ter ideia do que é entrevista. Mas nunca
nego entrevista para fanzine. A gravadora descobriu isso e começou a dizer que estava marcando
entrevista com fanzine e, quando a gente chegava
lá, era uma puta Spin da vida...”

Kurt ficou sério e a entrevista começou de
verdade: “Eu realmente odeio tocar em lugares
como esses, com aquelas luzes nos olhos não dá
para ver o público. Peço que desliguem as luzes
para ver o público e ficam pensando que isso é atitude de estrela...”

“Kurt nos deu seu endereço pessoal em Seattle, nos fazendo jurar que escreveríamos. Quando
da despedida, simples como ele só, perguntou-nos
uma coisa que ninguém soube responder, a não
ser por alguns sorrisos amarelos: “Por que vocês
achavam que eu vivia fodido, deprimidão?”

Arrisquei: “Você acha que em lugares pequenos
o público se divertem mais?”
“Eu me divirto muito mais. A banda também.
Eu não gosto de lugares grandes porque o som é
ruim, as pessoas ficam muito distantes umas das
outras. Sei lá, é como se o público tivesse assistindo TV. Felizmente nosso próximo LP será muito
mais esporrento (Kurt se referia a In Utero), o que
vai desagradar o público de estádio, mais nos levará de volta aos pequenos clubes”.
“Já que a vida mainstream te enche tanto o
saco, por que você não se dedica a voltar ao underground?”, provocou Maradona.

Para comemorar o lançamento em DVD do filme
“Cobain: Montage of Heck”, que conta a história do
vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, o Circuito
Estação NET de Cinema em parceria com a Paramount,
presenteará 5 leitores da TABU com o DVD do filme.
Para participar acesse: grupoestacao.com.br ou
fb/CircuitoEstacaoNet
Promoção válida até 5 de setembro de 2015.
>> link da promo:
https://circuitoestacaonet.typeform.com/to/USi1mV

Dodô Azevedo é filósofo, professor e cineasta.
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Breve comentário à
entrevista de José Padilha
na TRIP

Por Rogerio Skylab

N

o dia 03/06/2015, a revista Trip publicou
entrevista com o diretor e roteirista José
Padilha, concedida em sua casa, em Los Angeles,
no bairro de Fryman Canyon, que abriga moradores ilustres como George Clooney. A entrevista se
torna emblemática na medida em que apresenta
vários pontos de articulação com o seu filme Tropa
de Elite, o primeiro da série, de grande impacto junto ao público. Cabe aqui trazer uma declaração de
seu colega de geração, Fernando Meirelles, à revista Bravo: “Compreendo perfeitamente essa ideia do
filme Tropa de Elite tentar ser neutro, de não se aliar
ao protagonista, mas também de não o condenar.
É o anti-Glauber Rocha. Glauber era um cara que
opinava em cada diálogo, em cada plano. E Tropa
de Elite é o oposto”. (Revista Bravo, jan/2008). O
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grande impacto do filme, segundo Meirelles, viria
de uma neutralidade que estaria ligada a uma estética do realismo.
O grande equívoco dessa interpretação de
Meirelles, me parece, é insistir na ultrapassada ideia de reflexo do real. Ao expor com clareza
a opinião, Glauber ao menos expunha o processo
de ficção que perpassa todo trabalho artístico, ao
contrário do realismo-naturalista que, através da
técnica, tenta de todos os modos naturalizar um
ponto-de-vista. Entrando agora na entrevista à
Trip, a primeira coisa que me chama a atenção é a
análise que José Padilha faz, opinando dessa vez
claramente, sobre a atual safra do cinema brasileiro: “O cinema no Brasil não está em um momento
muito bom. Porque os recursos vão para essas co-

médias televisivas”. Que grande parte dos recursos
do audiovisual vem sendo destinados a esse gênero,
não há dúvidas. Mas parece que o comentário procura isentar seus próprios filmes de uma técnica
eminentemente televisiva: o realismo naturalista. E
sob essa perspectiva, Tropa de Elite é tão televisiva
quanto as atuais comédias. A câmera, ao invés de
estar liberta às contigências de tempo e espaço, torna-se voyeur para a voz over, como se houvesse um
observador invisível e ideal seguindo padrões codificados e sugerindo uma forma naturalizada que, na
verdade, é encapsulada pela técnica.

II
Os motivos descritos por Padilha para sua
saída do Brasil são: trabalho em Hollywood a série Narcos pela Netflix e o remake de Robocop;
segurança pessoal, já que, em razão de Tropa de
Elite 2, policiais descontentes, segundo a avaliação do diretor, teriam tentado invadir sua produtora; o fato do país ter perdido a sensibilidade
para ver o absurdo – e comenta os esfaqueamentos na Lagoa; e por fim, o descontentamento
político. Aqui também existem críticas retóricas
(quer me parecer que o motivo relevante de sua
saída foi mesmo o trabalho em Hollywood), mas
que não deixam de ser simbólicas de um pensamento conservador: o voto nulo, despolitizado ou
ao menos à margem do enfrentamento político
em que o país esteve nas últimas eleições e ainda
está mergulhado – o que remete à figura da voz-over, o personagem-narrador, o herói policial,
cujo discurso, unilateral e arbitrário, é indicativo da ausência de lastro histórico (no Brasil, não
há conteúdo histórico para se criar uma imagem
heróica da polícia, sua imagem está tradicionalmente ligada à repressão) e o “absurdo” que é
o fato da violência explodir fora da periferia, no
coração da elite.

“No Brasil, não há conteúdo
histórico para se criar uma imagem
heróica da polícia, sua imagem está
tradicionalmente ligada à repressão.”
III
A questão do discurso arbitrário, sem lastro
histórico, é uma das principais diferenças entre
Tropa de Elite e o Cinema Novo. Conforme JeanClaude Bernadet, no seu livro Em Tempo de Cinema, existiu, no Cinema Novo, “a angústia da classe
média diante da miséria, representando uma tensão entre a consciência das relações de poder, a
miséria reinante, e a situação de cada um, nem tão
privilegiada, nem tão degradada, intelectuais à sua
maneira”. Angústia essa que seria desdobrada com
o tempo, através de uma política progressista, via
ONGs, no sentido de integrar a periferia à cidade,
conscientes de que a causa oculta da violência é
a desigualdade econômica e social. Contra esse
pensamento social, que traz à tona a causa econômica, a ideologia da ordem vai instaurar a lógica
da discriminação, estigmatizando negros e pobres
como classes perigosas – assim posto, o tratamento às demandas sociais viria através do combate ao crime, estando implícito aí o extermínio das
classes perigosas. Daí porque, conforme transparece em Tropa de Elite, as comunidades são apenas objeto de interesse na medida em que existem
os traficantes. As condições dos trabalhadores que
resistem à opção do crime, com seu potencial crítico, são meramente omitidos.

“As condições dos trabalhadores que
resistem à opção do crime, com seu
potencial crítico, são meramente omitidos.“
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IV
Uma última ressonância entre a entrevista à Trip
e Tropa de Elite, está no seu discurso sobre o uso da
maconha no Brasil, apresentado na entrevista: “Quando você discute ética ou moral, tem algum componente
antiético ou antimoral em fumar maconha? Você precisa partir de algum código ético ou moral para avaliar
uma situação qualquer e fazer um julgamento. Acontece que os códigos éticos e morais te dão julgamentos diferentes dependendo do contexto... Em Amsterdã é legalizada. É radicalmente diferente de comprar
maconha de um grupo armado – esse dinheiro será
usado para comprar armas, subornar policiais. A situação é diferente, a avaliação ética e moral é diferente...
A maneira pela qual a maconha existe no Brasil faz
com que fumar maconha tenha consequências ruins”.
Algumas questões controversas surgem nesse discurso. Em primeiro lugar, e aqui me remeto
à Derrida em seu livro “As leis da hospitalidade”,
a ética e a moral não estão submetidas à lei; em
segundo lugar, há uma redução do tráfico à lei de
demanda e oferta, quando sabemos do seu caráter internacional como grande negócio que envolve
capitais, profissionais e instituições (bancos, agências de reaplicação e circulação de valores, personagens e organismos das altas finanças – enfim,
grandes poderes nas empresas e no Estado).
Essa redução, com o sentido claro de atingir
uma burguesia progressista, jovens hedonistas com
uma cultura que perpassa ONGs e outros institutos
com propostas de reformas estruturais, vai corresponder no filme à vingança: vingar a morte de Neto
é instaurar métodos de tortura dentro de um estado
de exceção – é trazer à tona a máxima “violência se
combate com violência”. Dentro da perspectiva maniqueísta, trata-se de reduzir tudo para permanecer
oculta a causa. Reduz-se até a maioridade penal.
Bibliografia:
Entrevista de José Padilha à Trip: http://revistatrip.uol.com.
br/revista/244/paginas-negras/jose-padilha-fala-sobre-

NAQUELA NOITE
Naquela noite cheia d´estrelas,
Ela passava cheia de graça,
A segurei pelos cabelos
E enfiei uma porrada.
Ela gemia, ela chorava
E a lua cheia iluminava.
Depois peguei um caco de vidro
E enterrei no seu umbigo.
Ela urrava, ela gemia,
Um passarinho batia as asas,
Um violino tocava a valsa,
E a lua cheia iluminava.
Com alicate eu retorcia
Os seus mamilos tão delicados.
Ela pedia pra que eu parasse
E eu sentia uma estranha calma.
Os vaga-lumes contracenavam
E a lua cheia iluminava.
E fui puxando fio por fio
Dos seus cabelos castanhos-claros,
Em cada fio que eu arrancava
Era uma lágrima, era outra lágrima,
Os arvoredos com cor de prata,
A lua cheia iluminava.
E com a perícia de um obstetra,
Em meio a um bosque cheio de flores,
Eu extirpei de dentro dela
Um bicho horrível chamado Homem,
Os passarinhos em revoada,
A lua cheia iluminava.
A minha vida é essa estória,
Por mais que eu pinte, é sempre escura,
Pro que eu pergunto não há resposta,
Mas de repente levei um susto:
Olhei pra dentro da minha alma
E a lua cheia iluminava.

-hollywood-cinema-a-serie-narcos-e-o-brasil.html
TEIXEIRA, R.A. “Tropa de Elite: O Herói-Policial e a ideologia da
guerra urbana”, in, “Representações da periferia do cinema brasi-

pensar o Brasil. Seu último álbum é Desterro e Carnaval pode

SILVA, M. “A classe média se mantém no inferno” (sobre o filme

ser baixado gratuitamente: http://www.rogerioskylab.com.br/

Tropa de Elite).
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Rogerio Skylab é músico, cantor, compositor e tem como hábito

leiro: do neorrealismo ao hiper-realismo”.

albuns/desterro-e-carnaval/
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VIEWFINDER
Por Thiago Jatobá
com a colaboração de Julia Levy Tavares

Rio Babilônia
O morro da Babilônia dá
lugar à mais nova galeria
de arte da cidade. Seu
idealizador e diretor, Alex
Bueno de Moraes, fundou
em NY a 1500 Gallery, 5
anos atrás. Transferiuse para o Brasil no mês
passado e rebatizou o lugar
de 1500 Babilônia. Cravada
no alto da comunidade, tem
projeto do arquiteto Pedro
Évora e a vista do deck vale
a subida. O morro também
foi cenário de “Orfeu do
Carnaval”, dirigido em 1959
por Marcel Camus. Alex é
fascinado pelo filme onde
Mira foi interpretada por
Lourdes Oliveira, esposa de
Camus e também melhor
amiga de sua mãe.

Rio Arte Rua
Pensando na correria
cotidiana que por vezes
invisibiliza os grafittes da
cidade, a designer Nina
Chini e a produtora de arte
Julia Murad mapearam
alguns corredores
artísticos e realizam uma
divertida e bem informada
mediação destes trabalhos,
chamada Rio Street Art
Tour. Um rolê nunca é
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Tem Local?
A expressão usada pelos
gays como código para
definir onde se encontrarão
quando flertam pelos
chats e redes sociais na
web também dá nome a
um projeto que pretende
geolocalizar a LGBTfobia em estabelecimentos comerciais
e outros pontos das cidades do território nacional. Surgida
da ideia do programador de web Marcus Lemos, a página
www.temlocal.com.br conta ainda com o design de Antônio
Kvalo e a gestão de Thiago Bassi, amigos e parceiros na
iniciativa. Na plataforma, a vítima ou denunciante pode
marcar o local da ocorrência com um triângulo nas cores
de sua identidade de gênero e fazer um breve relato da
situação. A ferramenta é totalmente colaborativa e busca
um mapeamento dos casos de discriminação, agressão
e outros abusos, além de abrir espaço para minorias com
menor visibilidade entre os LGBT. Vale lembrar que não é
preciso ser homossexual para denunciar.

Futebol Arte
Em tempos de escândalos
na CBF, da “bola baixa”
na seleção brasileira e
sua inesquecível derrota
na Copa do Mundo no
Brasil, o premiado diretor
Eryk Rocha traz as telas
do “país do futebol” um
campeonato desconhecido
do grande público e sem
os flashes e o glamour das
concentrações luxuosas,
estádios milionários e
salários astronômicos.
Campo de Jogo é um
retrato genuinamente
poético sobre um torneio
amador realizado entre
jovens da periferia carioca.
O longa tem distribuição da
Tucumán Filmes.

60 anos e de cara nova

igual ao outro, garantem
as meninas. “A arte de
rua é temporária, por uma
série de questões. Por isso
mesmo os roteiros sempre
mudam e muitas surpresas
acabam acontecendo, com
trabalhos que surgiram da
noite pro dia onde antes
estava outro ou nem tinha
nada”, dizem. As visitas
são bilingues e as reservas
são feitas em http://
riostreetart.tour.com.br

No mês de julho, a Cinemateca do MAM completou
seu sexagésimo aniversário e ganhou de presente
um novo curador: Ricardo Cota. O crítico de cinema
tem nas mãos a missão de ocupar o lugar de Gilberto
Santeiro, falecido recentemente, e recuperar o prestigio
da Cinemateca: “Existe um clima muito favorável. O
Estação se reergueu, o Joia tornou-se uma realidade,
o Instituto Moreira Salles está aí e o Centro Cultural
Luís Severiano Ribeiro reacendeu a chama no centro da
cidade. A Cinemateca hoje não é mais a protagonista
cultural das décadas de 1960 e 1970. Ela precisa se
aproximar de novas iniciativas.”

Quando Walter Salles
encontra Jia Zhang-ke

É tudo “À vera” !
Manchetes que despertam a curiosidade de quem as
lê nas bancas e que viralizam todos os dias nas redes
sociais. Em tempos de crise nas redações e na relação
entre jornais impressos e público leitor, o tabloide
carioca Meia Hora rende um curioso e bem humorado
documentário que mostra como tiro vira ”pipoco, ladrão
de galinha vira “vagabundo” e mulher bonita ganha
adjetivos hortifrutigranjeiros. Exibido na Première Brasil do
Festival do Rio 2014, Meia Hora e as manchetes que viram
manchete foi dirigido por Angelo Defanti e traz entrevistas
com a equipe de redação do jornal, além de celebridades
populares como o colunista e promoter David Brazil e a
cantora Valesca Popozuda. Distribuído pela Boulevard
Filmes, o filme estreia em agosto.

Palco Universitário
A UNIRIO recebe a terceira
edição do FITU, o Festival
Integrado de Teatro
Universitário, entre os
dias 21 e 26 de setembro.
O evento apresenta
trabalhos produzidos pelo
curso de Artes Cênicas
da Universidade e grupos
convidados. Oportunidade
para ver ou rever o
espetáculo Sinfonia Sonho,
de Diogo Liberano, onde o
trágico episódio da Escola
Municipal Tasso da Silveira,
ocorrido em Realengo há
4 anos, é usado para falar
sobre a infância e o futuro.

A peça esteve em cartaz
no Rio e outras cidades
brasileiras entre 2013 e
2014. Ou, ainda, conhecer o
trabalho de jovens diretores,
atores e dramaturgos,
como em Prática de
Montação Teatral, onde as
memórias dos performers
misturam questões sobre
homossexualidade e
identidade aos processos
de montagem de um
espetáculo. Mas não
para por aí... o festival
também apresenta uma
série de outras atividades
relacionadas ao universo
teatral, tudo grátis! A
programação completa
está em www.fitu.com.br

Esses dois grandes nomes
do cinema mundial se
conheceram no Festival
de Berlim de 1998. Na
época, Walter Salles
apresentava seu segundo
longa-metragem, Central
do Brasil, que viria ganhar
o Urso de Ouro e Jia
Zhang-ke apresentava
seu primeiro filme. Desde
então, ambos mantiveram
contato e a aproximação
entre eles possibilitou que
Salles realizasse um filme
que é a expressão máxima
da admiração que nutre
pelo amigo: Jia Zhang-ke,
um homem de Fenyang. De
forma sensível e intimista
o documentário revela a
China em transformação
de Zhang-ke, suas origens,
personagens e locações
de suas histórias. A estreia
mundial do filme aconteceu
em fevereiro, no mesmo
festival que os apresentou,
e está marcado para chegar
às telas brasileiras em
setembro juntamente com
uma mostra com outros
títulos do diretor chinês.

AMARÉSIMPLES
Celebrando mais um
encontro entre a arte
visual contemporânea
e o espaço popular, a
Exposição Travessias –
Arte Contemporânea na
Maré chega a sua quarta
edição. Instalando-se
mais uma vez no Galpão
Bela Maré, na comunidade
da Nova Holanda, e
misturando artistas
consagrados como
Regina Silveira e Eduardo
Coimbra a jovens talentos
residentes em favelas
cariocas, a exposição
reafirma sua referência
como experiência estética
impar e mobilizadora da
criação e fruição sem as
fronteiras da distinção
territorial e social vividas
cotidianamente. Além dos
trabalhos espalhados pelo
enorme espaço expositivo,
Travessias também conta
com um setor educativo,
oficinas e debates, tudo
acessível e gratuito. O
Galpão Bela Maré fica
entre as passarelas 9 e
10 da Avenida Brasil, e a
exposição está em cartaz
de 12/09 à 14/11. Maiores
informações em 2015.
travessias.org.br
E-mails para esta coluna:
viewfinder.tabu@gmail.com
Thiago Jatobá é produtor
cultural, produtor de conteúdo
e educador.
Julia Levy Tavares é
economista, produtora e
pesquisadora.
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T

udo se fala sobre o que
é perdido em traduções:
na porta do cinema, é comum
exibir-se fazendo troça da tradução do título de um filme para o
português. “Rídicula a tradução
que fizeram de Annie Hall, não é?”
Se você mesmo já não fez
algum comentário vira-lata desses certamente já ouviu um. E riu.
E concordou. Mas já tentou, você
mesmo, fazer melhor? Pensar em
traduções melhores do que Noivo
neurótico, noiva nervosa?
Um título é peça importante
no jogo de sedução entre o filme
e o consumidor. Ou você vai me
dizer que iria assistir a um filme
simplesmente chamado Annie
Hall, sem saber que se trata do
filme que popularizou Woody Allen nos anos 70?
Tudo se fala sobre o que
é perdido em traduções. Pouco
sobre o que se ganha.
Há uma expressão em português muito querida e muito usada.
“O primeiro ano do resto de nossas
vidas”. Sintética, lírica, agridoce,
precisa. Mas não é uma expressão
em português, não. É o que vira-latas chamam de tradução mal
feita de filme americano. No caso,
St. Elmo’s Fire, clássico dos anos
80, sobre as agruras de se tornar

adulto. “Fogo-de-santelmo”, em
português, se não fossem nossos
tradutores a querer meter o bedelho em tudo.
Teríamos, se não fossem
eles, perdido um bom filme (porque não iríamos ao cinema ver um
filme chamado “Fogo-de-santelmo”) e mais: uma tradução tão
bonita que transcendeu o filme e
virou expressão em português.
Assim como Os Incompreendidos, primeiro filme de Truffaut, é um título melhor do que
“As 400 palmadas” e Acossado
é mais Nouvelle Vague do que
“Sem fôlego”.
E o que dizer do tanto que ganhamos ao traduzir “Café da manhã na Tiffany’s” por Bonequinha
de Luxo?
“A jaqueta metálica”, de
Stanley Kubrick, se tivesse
sido traduzida literalmente,
nunca teria se chamado Nascido
para Matar.
Vira-latas que somos, também não damos crédito quando
nossos tradutores entendem o
poder de um título original. Deixam Dogville ser Dogville e Pulp
Fiction ser Pulp Fiction.
Mas temos salvação: nos
anos 80, cultuamos a melhor tradução para o português de um

filme americano. Dawn by Law,
de Jim Jarmush, virou Daunbailó.
Pronto: filas formavam-se na porta do Estação Botafogo para ver,
prestigiar, bater palmas para uma
tradução mais beatnik do que a
própria estética de Jim Jarmush.
Daunbailó - essa tradução poderia ter sido feita por
Guimarães Rosa, que entendia
tudo da relação dos fonemas
com o que se quer dizer. Mas
Daunbailó foi feito mesmo por
Alberto Shatovsky, lendário
distribuidor dos anos 50, 60 e
70, amigo e conselheiro de longa data do Grupo Estação. Ele
mesmo. Um desses tradutores
que vivemos xingando mais
que mãe de juiz de futebol.
Temos salvação. Se começarmos a olhar ganhos em traduções ao invés de só apontarmos as perdas.
Ainda mais se não esquecermos que os tradutores de lá,
os americanos, chamam Deus e
o Diabo na Terra do Sol de “Deus
negro, diabo branco”.
Não somos binários, preto
no branco, como os estrangeiros
pensam que somos.
Temos salvação.
Temos tradução.
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por Arnaldo Branco

CARTUM

PLAYLIST
Marcelo Janot

TRILHAS SONORAS PARA VIAJAR
P

ara a Playlist desta edição
da TABU, selecionei 10 trilhas sonoras que fazem o espectador, de uma forma ou de outra, viajar
musicalmente sem sair da poltrona.
Algumas parecem óbvias,
como a genialidade de Kubrick ao
perceber que, utilizando músicas do
século XIX como Also Sprach Zarathustra e a valsa Danúbio Azul, em
um filme ambientado num futuro
distante, o espectador se sentiria
mais familiarizado com aquele universo ainda desconhecido.
Outras trabalham de forma
instigante a possibilidade de explorar novos mundos e culturas através
das trilhas. Sofia Coppola, sempre
atenta à seleção musical de seus
filmes, traduziu a solidão dos personagens de Bill Murray e Scarlett
Johansson naquela Tóquio melancólica através de uma seleção impe-
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1. 2001: Uma odisséia no espaço
2. Trinta ANOS ESTA NOITE
3. BLADE RUNNER
4. BRILHO ETERNO DE UMA MENTE
SEM LEMBRANÇAS
5.ENCONTROS E DESENCONTROS
6. FELIZES JUNTOS
7. FLORES PARTIDAS
8. O CÉU QUE NOS PROTEGE
9. O EXPRESSO DA MEIA-NOITE
10. PARIS, TEXAS
cável que promovia um mix cultural.
Jim Jarmusch, outro cineasta cuidadoso nesse aspecto, trouxe o jazz
etíope de Mulatu Astatke para acompanhar o personagem de Bill Murray
no road movie Flores Partidas.
Na trilha de O Céu que nos
Protege, Bernardo Bertolucci recorreu a dois músicos, Ryuichi
Sakamoto e Richard Horowitz, para
traduzir a transformação que a ex-

periência marroquina promove nos
personagens ocidentais. O mesmo
vale para o uso de temas de Astor
Piazzolla por Wong Kar-Wai em Felizes Juntos, história de amor entre
dois asiáticos na Argentina.
E há aquelas trilhas que trabalham no nível psicológico, nos levando por uma viagem interior por
nossos medos, delírios e anseios. O
score de Jon Brion para Brilho Eterno
de Uma Mente Sem Lembranças, de
Michel Gondry, e as Gymnopedies de
Erik Satie em Trinta Anos Esta Noite,
de Louis Malle, são ótimos exemplos
de trilhas que permanecem em nossa
memória mesmo tempos depois da
sessão terminada, servindo de estímulo para mais uma viagem.

A verdadeira beleza está além dos olhos.

Marcelo Janot é crítico de cinema,
especialista em trilhas sonoras.

6 de agosto nos cinemas63
verifique a classificação indicativa

CIRCUITO
CULTURAL

NET

CURTA O LADO NET
No Circuito Cultural NET você tem cinema, teatro, música, shows
e muito mais. Conheça a programação em: net.com.br/cultura

Aproveite! Theatro NET Rio,
SP e NET Live Brasília: 50%
de desconto em até 4 ingressos.
Estação NET Cinema e NET
Cineart BH: 50% de desconto
em 2 ingressos.

COMO COMPRAR COM DESCONTO
Theatro NET SP, Theatro NET Rio e NET Live Brasília:
Cadastre-se no site Ingresso Rápido e identifique-se como
cliente NET na hora da compra.
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Estação NET Rio e NET Cineart BH:
Compre no site dos espaços indicando “Cliente NET”ou
compre no local e mostre a última fatura + documento com
foto na entrada. Válido para o titular com um acompanhante.

