
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Exótico Hotel Marigold traz Judi Dench em comédia sobre 

aposentados ingleses na Índia (site do UOL) 
Neusa Barbosa  
 
Por mim, eu cortava pela metade essas resenhas. Que 

falatório! Já começa pelo título – vários bons atores – por que dar 
esse destaque para a Judi Dench? Só porque ganhou o Oscar? 
Que bobagem!   Só quero ver – filme mostrando aposentados – 
aposto que é cheio de preconceitos, como sempre. Ou então, 
todos doentes crônicos e depressivos – só quero ver.  

Na pele de Evelyn Greenslade, Judi Dench dá partida a este novo 
enredo, encarnando uma viúva que precisa juntar os cacos de sua 
vida.  

Viu? Cacos. Que cacos? Só porque é 
viúva e idosa a vida dela tem que ser feita 
de cacos? Por acaso tenho cacos que 
juntar da minha vida?   

O marido a deixou arruinada e ela não 
tem o menor traquejo para renegociar suas 
dívidas.  

Bem melhor a minha situação, já que 
ele me deixou uma pensão. Pequena, mas 
deixou. Mas tive que aguentar o 
incompetente grudado em mim a vida inteira, e a mesma coisa 
aconteceu com essa coitada. 

Ela decide vender sua casa e partir para uma guinada radical, 
uma viagem inédita à Índia, onde pensa encontrar do outro lado do 
mundo um hotel fantástico, o Marigold, com todo conforto para 
hóspedes seniores.  

Que desatino! Será que não tinha outro jeito? Não tinha um 
filho pudesse ajudar? Mas eles são uns ingratos, a gente sabe. 
Como no meu caso: a minha nem aparece para me visitar.  A 

pessoa trabalha a vida inteira, aguenta um marido idiota e no fim 
tem que passar a velhice num lugar estranho? O que será que tem 
na Índia? 

Juntam-se a ela os demais sonhadores da mesma geração, o 
casal Douglas (Bill Nighy) e Jean (Penelope Wilton), os incuráveis 
românticos Madge (Celia Imre) e Ronald (Norman Cousins) e o juiz 
aposentado Graham (Tom Wilkinson). 

Só mesmo no cinema. Me diga se um juiz aposentado, com 
um supersalário, um casal que se dá bem e pessoas românticas 
vão para a Índia. Fazer o quê? Se ainda fosse uma viagem de 
férias, mas para passar o resto da vida? Nem pensar. 

A única integrante baixo-astral é Muriel (Maggie Smith), que tem 
sérios preconceitos contra estrangeiros, mas 
acaba indo, já que na Índia ficará mais barato 
o tratamento médico de que ela precisa para a 
reparação de seu quadril. 

Baixo-astral por quê? A pessoa é 
obrigada a gostar de tudo e de todos? E 
ainda por cima doente. Não falei que ia ter 
doença no filme? A infeliz é obrigada a ir 
para o outro lado do mundo por não ter 
convênio médico? Que agonia! Nem quero 
saber o que vai acontecer com eles! Você 

acha que eu vou ter um trabalhão para ir ao cinema, aguentar as 
pessoas encarando, com pena de mim por causa da bengala, para 
ver sofrimento? Nem pensar. Melhor ver a novela, pelo menos a 
gente sabe que acaba bem e é de graça. 
Leonor Cione/ 31 de maio de 2012/Trechos de resenha do site do UOL 
Entretenimento – 10/05/12  

  

(*). Nasceu em 18/08/1933, em Paris, na França. É um cineasta, produtor, roteirista, ator franco - polonês. Foi premiado com a Palma de 
Ouro do Festival de Cannes e com o Oscar de melhor diretor, ambos por seu filme O Pianista, de 2002. Seu primeiro filme de longa-metragem, 
realizado em 1962 e falado em polonês, A Faca na Água, recebeu boa acolhida da crítica e o lançou numa carreira internacional dirigindo 
filmes em inglês e francês. (Trabalhou como ator nos filmes Uma Simples Formalidade (1994), do diretor Giuseppe Tornatore,  O 
Inquilino (1976)), do próprio, e Dança dos Vampiros (1967), também dirigido por ele. Entre seus principais trabalhos estão Repulsa ao Sexo 
(1965), O Bebê de Rosemary (1968) e Chinatown (1974). 
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DEUS DA CARNIFICINA 
(Carnage) 

 
Direção: Roman Polanski (*) 

 

CAMINHOS (OU NÃO) DA IDENTIFICAÇÃO 

A próxima reunião será no dia 1º de Julho, dia que o Grupo 
completa 17 anos, mas a festa será realizada no dia 06/08 

(segunda-feira) no CineSesc, na Rua Augusta, 2075. Aguardem 

mais detalhes nos próximos jornais.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Longa-metragem
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_polonesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3%C5%BC_w_wodzie_(filme)


No meio de uma 
conversa, alguém me 
perguntou qual o meu 
diretor de cinema 
preferido. Sem 
titubear disse que era 
Bergman. Depois 
tentei explicar que era 
difícil fazer uma 
escolha dentre tantos 

diretores importantes!  
Passado o episódio, me perguntei por que o diretor sueco fora 

citado por mim tão rápido e espontaneamente, como se indiscutível 
fosse sua primazia. Comecei a lembrar dos filmes dele desde quando 
os assisti pela primeira vez e de quando revi alguns deles nos últimos 
tempos. 

 Embora não fosse a mesma pessoa nas duas épocas os filmes 
continuaram exercendo uma força impactante sobre mim. Na primeira 
vez estava sofrendo a dor da perda de minhas convicções - inclusive e, 
sobretudo religiosas - e os questionamentos filosóficos não me davam 
sossego. O tempo passou e continuo inquieta, sonhando e 
descartando sonhos. A diferença é que antes, a novidade das dúvidas 
e o mal- estar que elas traziam era como novos caminhos que se 
abriam e poderiam me levar sei lá aonde... Agora, tanto caminho 
andado, além das incertezas iniciais, existe a proximidade do fim sem 
que tenha obtido o consolo e o conforto de alguma certeza... Onde foi 
parar a minha pretensão onipotente de mudar o mundo? Talvez, por 
isso O Sétimo Selo de Bergman, me venha à mente como se ele fosse 
parte de mim. 

O Sétimo Selo é uma parábola inspirada nas profecias 
catastróficas do apocalipse bíblico. Durante todo o filme é marcante o 
jogo de xadrez entre o protagonista e a morte. Por ser um confronto 
que sempre existiu e sempre existirá em todas as religiões, a 
imortalidade não obtida aqui passa a ser ou a promessa do que nos 
aguarda após a morte, ou a esperança de renascimentos futuros, 
aplacando nossa angústia diante do nada. 

O filme deixa muito claro que na disputa entre a vida e a morte, 
esta sempre vencerá, por mais que se tente fazer negociações ou 
enganá-la, pois ela é implacável no seu papel. 

Embora o filme tenha como pano de fundo essa disputa e a inútil 
insistência humana em querer ser a campeã nesse embate, Bergman 
mostra magistralmente (como, aliás, em todos os seus filmes) outras 
questões, como a incerteza do mundo, a solidão humana, a culpa que 
leva as pessoas ao autoflagelo, a busca do significado da vida, as 
limitações humanas, como elementos constitutivos do viver. Também 
fica clara a pequenez humana que se aproveita da fragilidade e da 
vulnerabilidade das pessoas, explorando seu medo, sua dor e sua 
culpa para conseguir seguidores ou lucros com a miséria alheia. No 

filme monges fazem prédicas catastróficas, atores fazem encenações 
nas escadarias das igrejas sobre a proximidade da morte, um pintor 
pinta “A dança da morte”. A peste é declarada castigo de Deus, e uma 
mulher é condenada à fogueira por ser considerada a responsável pela 
ira divina, por ter mantido relações sexuais com o Diabo.  

O homem sempre responsabilizou o outro por suas desgraças. 
Sarte dizia que o inferno são os outros. Talvez isso ocorra por ser tão 
doloroso assumir, nossas mazelas interiores e que o inferno, na 
verdade, está dentro de nós. E Bergman é um mestre em retratar a 
alma humana. Enquanto D. Quixote enfrentava o mundo lutando contra 
os moinhos de vento, o cavaleiro de Bergman passa todo o tempo 
enfrentando seus demônios internos. Aliás, é emblemático que no 
início do filme apareça um mar revolto, nos alertando para os tumultos 
e ameaças que nos rondam. 

Além da luta entre a vida e a morte, há outro fio que também 
acompanha todo o filme, que é a invocação que o cavaleiro faz o 
tempo inteiro para que Deus se revele a ele. Deus que ele sente 
ausente e desinteressado pelo destino dos homens, enquanto seu 
irmão, o Diabo, está em toda a parte, desgraçando a todos. Ele desafia 
Deus para que se mostre que se faça conhecer, para que ele possa 
crer e achar um sentido na vida. Mas não há resposta divina a seus 
apelos. 

Essa busca de sentido da vida é não só o que dinamiza as 
religiões, mas quaisquer outras buscas humanas, como a da 
independência, a profissional, a luta política a até a do amor. A gente 
tende a projetar nossos desejos naquilo que pode dar sentido às 
nossas vidas e justificar nossa existência. 

 
Apesar de ser um filme sombrio, um raio de luz existe: a presença 

de uma família de atores mambembes que encanta o cavaleiro por sua 
alegria, leveza e esperança. É com prazer que ele compartilha com 
eles morangos silvestres e leite. É o único momento em que o 
personagem sorri. Ele e seu escudeiro se oferecem para proteger e 
conduzir o casal e seu filho pela floresta, tornando-os os únicos 
sobreviventes á catástrofe. Acho que Bergman mostra que só as 
coisas simples e a arte são maiores que a morte e escapam à fúria 
desencadeada, quando o cordeiro abre o sétimo selo do apocalipse e 
os sete anjos tocam 
as sete trombetas. É 
como se ele dissesse 
que apesar das 
trágicas profecias 
apocalípticas, há 
uma réstia de 
esperança... 

Ryan Botelho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição / Diagramação: 
Cláudia Mogadouro / Janete Felix Palma / Marcos Paulino  

E-mail: janetepalma@gmail.com 

 

COTAÇÃO 2012 
 

A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
Raul .............................................................. 9,33 
A Separação ................................................. 9,10 
As Neves de Kilimanjaro ................................ 8,89 
O Exótico Hotel Marigold ............................... 8,67 
Xingu ............................................................ 8,64 
O Artista ........................................................ 8,60 
Habemus Papam ........................................... 8,58 
Tomboy ......................................................... 8,50 
Albert Nobbs ................................................. 7,73 
Um Verão Escaldante .................................... 4,25 

 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
Reativamos nosso fundo para algumas despesas que temos ao longo 

do ano. A doação voluntária pode ser feita em qualquer valor, mas 
pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 

estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  

Banco: Caixa (104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5 

O QUE JUSTIFICA A VIDA? 

mailto:janetepalma@gmail.com
mailto:estherstiel12@gmail.com

