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A ÁRVORE DA VIDA
Diretor: Terrence Malick (*)

(*) Nasceu em Otawa, Illinois, EUA, em 30/11/1943. É diretor, roteirista e produtor de cinema. Já dirigiu seis filmes, e foi indicado ao Oscar nas
categorias de Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado, e venceu um Urso de Ouro do Festival de Berlim por The Thin Red Line. Em 2011, o
filme A Árvore da Vida venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

SERGE GAINSBOURG; VIDA HERÓICA
A primeira vez que vi esse filme foi na Mostra Internacional de
Cinema de São Paulo. Aquela, que para desespero dos comedores de
croissant, há muito tempo, perdeu o glamour. Mas vou deixar isso pra
outra hora e agora, falarei de um filme em cartaz na mesma, de um
homem, um músico, cantor, pintor, diretor de cinema, fotógrafo,
fumante, tinguá, mulherengo, um gênio, que tanto amo e que tanta
influência teve em minha cachassística vida profana e intelectual.
Serge Gainsbourg (que não tomava Serra Malte...) é o cara, e VIDA
HERÓICA é o filme da sua vida, que falaremos aqui. Mas quem é o
personagem cuja vida controversa vira filme? Bom...
Quando meu pai, saudoso seu Mauro,
me colocou pra estudar na Aliança Francesa
em 1987, a idéia era tão somente, me tirar um
pouco do caminho... “Cristão' que eu andava
à época, nos meus tenros e apocalípticos 17
anos... Foi lá, com auxílio da minha doce
professora, Mademoiselle Catherine, que
descobri Charles Baudelaire, Rosseau, Henri
Clouzet, Hugo, Balzac... Que fariam
companhia à Truffaut que já conhecia,
juntamente com Fernandez, Giresse, Tigana,
Platini. GRANDE MEIO CAMPO DA
SELEÇÃO DA FRANÇA DE 1982! Mas de todos, o que mais me
intrigou foi o tal de Serge Gainsbourg.
Começa com o botecão que tinha na Travessa Diana, em Santo
André. Numa noite lá, de 1987, enquanto eu tomava uns tangs...
Tocou a sebosa Je T'aime Moi non Plus. Fiquei impressionado. Com
um punhado de gemido e um órgão de churrascaria, o sujeito
conseguia uma música, que era internacional. Que falava de amor e
que, todo mundo entendia tanto no Pigalle de Paris, quanto na
Indonésia, ou Bósnia. Intrigou-me. E Mademoiselle Catherine que me
apresentou o restante de sua obra e que me falou de toda sua
importância para cultura pop francesa.
Dalí pra frente, passei a querer saber tudo sobre Serge. Em
2007, com o lançamento de sua biografia UM PUNHADO DE
GITANES as coisas ficaram bem melhores. E foi ela, que inspirou o
menino prodígio da França atual, Joann Sfar, a dirigir VIDA HERÓICA.
Uma livre fábula sobre vida e obra de Serge. E tem lá seus méritos.
Do que vi, o filme é bastante abrangente. Começa com a dura
infância de menino pobre, judeu filho de imigrantes russos, que Serge

teve. Passa muito rapidamente (e aqui fica a critica...) por um período
muito importante na vida de Gainsbourg que é o começo de sua
carreira, nos anos 50. Foca tudo, para os gloriosos anos 60, quando
Gainsbourg fez verdadeiras pérolas pop, como GAINSBOURG
CONFIDENTIEL (1963); GAINSBOURG PERCUSSIONS (1964);
BONNIE & CLYDE e INITIALS (Ambos com Brigite Bardot – 1968) e o
seminal e sensacional JANE BIRKIN & SERGE GAINSBOURG de
1969.
Faz uma boa parábola, pelos anos 70, quando Serge, foi o
primeirão pop star internacional a montar uma super banda na
Jamaica, com a fina flor do reggae, um
registro que originou o discaaaaaaaaaaaço
AUX ARMES ET CAETERA. Trata das
pirações de Serge, que resultaram na criação
de Melody Nelson, seu personagem principal
para o baladão funk de 1971, HISTOIRE DE
MELODY NELSON. E quando chega nos
anos 80 trata de mostrar com dignidade os
últimos anos de Serge, que viria a falecer em
1994. Não passa, pelo inferno que Serge
passou em 1984, quando peitou os
reacionários, caretas e mais o Satanás, para
tratar das liberdades individuais, com seu disco voltado para a causa
Gay, LOVE ON THE BEAT. Mas é um filme decente, sim.
Em uma biografia, não se tem nada de muito edificante para
comentar da parada. É saber: Foi fiel, ou não? Tá de acordo, ou não
esta sendo coerente com seu biografado? Em ambas questões o filme
passa tranqüilamente.
Com muita criatividade, Sfar, recorre a uma narrativa não linear,
para contar todos esses fatos que comento acima. Tem o cuidado para
não cair na vala comum, dos clichês chorosos, até porque, seu
personagem jamais se permitiria a isso.
VIDA HERÓICA é uma boa pedida nessa Mostra, portanto, muito
mais pela importância do personagem, do que pela magnitude da
Sétima Arte e afins. Taí a dica.
Bora?
Marcelo Mendez - Escritor, Palmeirense, fã de Lou Reed e filho da
Dona Claudete.

THE TRAIN - JOHN FRANKENHEIMER
Entre
tantas
atrocidades perpetradas
pelos nazistas durante a
Segunda Guerra Mundial,
existem as denúncias de
pilhagens e demais crimes
de natureza civil e nada a
ver com a conduta de
guerra assegurada em
tratados internacionais.
Nesse cenário de abusos, muito se falou do roubo de obras de
arte e é nesse contexto onde se situa o filme: The Train, lançado em
1964.
A trama gira em torno dos momentos finais da ocupação dos
nazistas na França, em 1944. É sabido na vida real que de fato, muitos
comboios de trens foram usados para a retirada de tropas, armas e
munição, mas sabe-se que havia muito material roubado, também.
Dessa forma, The Train trata disso, retratando a obsessão de um
oficial nazista, Coronel Von Waldhein, vivido por Paul Scofield em
fazer um trem recheado de obras de arte, escapulir o mais rápido
possível da França.
A curadora do museu Jeu de Paume entra em contato
rapidamente com a resistência francesa que passa a elaborar diversas
ações de sabotagem, visando retardar ao máximo essa partida.
Nesse cenário, entra em cena a figura do chefe de estação, Paul
Labiche, protagonizado por Burt Lancaster. Em princípio, um
ferroviário rude e um pouco alheio à questão da guerra, mas que logo
se inflama ao ver o maquinista Papa Boule (Michel Simon), ser
executado brutalmente após ser flagrado num ato de sabotagem.
Com Labiche assumindo o comando da locomotiva, mais ações
de sabotagem vão transcorrendo até o desfecho onde as obras são

recuperadas e o oficial nazista morre após um confronto direto e
eletrizante com Labiche (Lancaster), evocando westerns.
O filme era para ter sido conduzido por Arthur Penn, mas
desentendimentos com os produtores promoveram uma ruptura
após duas semanas de filmagens apenas e dessa forma, John
Frankenheimer assumiu a direção. O nome de Arthur Penn é creditado
como co-diretor, mas o trabalho foi mesmo de John Frankenheimer.
Com fotografia em preto e branco, o contraste ajudou a realçar a
aspereza do ambiente da estação ferroviária, a dramaticidade da
situação e de certa forma firmando um ponto de contradição com o
objeto do roubo em si, com toda a beleza das obras de arte e sua
profusão de cores, traços e expressões.
O fato de Burt Lancaster ser famoso por seus atributos
acrobáticos, o ajudou certamente a compor o personagem que deveria
ser retratado se pendurando pela locomotiva, vagões etc.
A estória foi baseada em fatos reais, com a diferença de que na
vida real, o trem em questão nunca saiu dos arredores de Paris, pois a
resistência francesa agiu rapidamente e promoveu ações de
sabotagem muito eficazes. No filme, ele foi avançando, para realçar as
sabotagens com maior ênfase.
Ainda no elenco, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Wolfgang
Preiss, Albert Rémy e outros.
Roteiro de Rose Valland, Franklin Coen, Frank Davis, Walter
Bernstein e Albert Husson.
Fotografia em preto e branco.
Ano de lançamento : 1964
Co-produção de Estados Unidos, França e Itália
Título alternativo : Il Treno
Duração: 133'
Luiz Antonio Domingues - músico

ECOS DA FESTA
No dia 8 de agosto, reunimos, no nosso cinema predileto – o
CineSESC - 160 amigos do Grupo Cinema Paradiso para comemorar
o 16º aniversário do grupo. Frequentadores assíduos se
reencontraram com velhos e queridos amigos, alguns que foram do
início do grupo ou que tiveram alguma passagem pelo grupo. Também
estavam amigos que acompanham o grupo à distância (Marcos
Paulino veio de Brasília!!!), amigos de amigos que foram lá conferir do
que se tratava, enfim, foi uma celebração de amizade e amor ao
cinema.
Quando parecia que nada poderia nos deliciar mais do que o
coquetel oferecido pelo SESC, Diogo Carvalho e Leonardo Padovani,
num duo de violão e violino, tocaram inúmeras trilhas sonoras de
filmes. Perfeito!!!!
O filme SERRAS DA DESORDEM teve início pouco mais de 19
horas e após a exibição, todos ficaram encantados com as falas de
Sérgio Rizzo (que já pode ser considerado um pouco o “padrinho” do
grupo) e o querido Andrea Tonacci, que confessou surpresa com a

existência de um grupo como o nosso. Um filme denso e emocionante
como esse gerou uma série de perguntas para Tonacci, que contou
com a ajuda de sua companheira, a montadora Cristina Amaral.
Quem não foi, perdeu muito! Quando cheguei em casa, atendi o
telefonema da minha mãe entusiasmada: “foi a melhor festa que já
fizemos”! Precisa mais?
Aproveito o espaço para agradecer profundamente o Tonacci,
Cristininha, Sérgio Rizzo, Rodolfo Moreno e toda a equipe super
competente do CineSESC: Gilson, Simone, Adolfo, Kátia, Renata e
Cida.
Agora temos um desafio que já está tardio: vamos reformular
nosso site de forma que ele fique mais participativo e leve. Estamos
pensando também em nos dedicar mais aos curtas metragens
(começaremos pelos do Tonacci). Enfim, a cada ano o grupo se
mantém e se renova. Abraços a todos,
Cláudia Mogadouro
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