
 
 

Com este mundo que se nos apresenta violento e com inversão 
de valores, não poderia o cinema deixar de retratar, senão reverberar, 
tal status quo da humanidade de hoje. De fato, o cinema faz de si 
mesmo um canal para olhar e interpretar a sociedade pelo viés da 
violência e da delinquência como, também, meramente repercutir essa 
violência, sem buscar maior aprofundamento em sua origem – na 
aparência, a violência pela violência!  

Faço breves comentários sobre dois filmes cujo olhar para a 
violência recai exatamente em um dos dois casos acima.  

Amigos Inseparáveis (Stand Up Guys, EUA, 2012; Dir: F. 
Stevens) tem na trama 
ninguém menos que Al 
Pacino (Val), Christopher 
Walken (Doc) e Alan Arkin 
(Hirsch) e boas atrizes 
coadjuvantes (Julianna 
Margulies e Lucy Punch). 
Val sai da cadeia após 
cumprir pena de 28 anos, 

sem ter delatado seus parceiros de crime. Ao sair da prisão, Val é 
recebido por Doc, seu melhor amigo. Doc tem a ingrata missão, 
imposta por um vingativo mafioso local (Claphands), de matar seu 
próprio amigo recém-saído da prisão. Enquanto, constrangido, titubeia 
em matar seu amigo, Doc sai noite adentro com Val e outro dos 
amigos dos velhos tempos de bandidagem, Hirsch. Nessas andanças 
noturnas é que somos brindados com boas sacadas de roteiro, tais 
como Val “cheirar” remédio para catarata que “dá barato” e ingerir à 
profusão pílulas para disfunção erétil, que nos leva à divertida cena de 
tratamento para priapismo, num hospital. Destaque para a cena em 
que Pacino dança numa discoteca (e que nos faz lembrar, 
invariavelmente, de Perfume de Mulher...). Esta comédia dramática, 
que começa com fino humor e decai um pouco para o melodrama é, 
essencialmente, um filme de atores e, mesmo com Pacino roubando 
as cenas (como sempre!), vale pelo ótimo trabalho de todos os 
artistas. Aqui, temos a violência típica do gangsterismo, pelo prisma de 
comédia leve, com final à bala bem ao gosto do público norte-
americano.  

A Parte dos Anjos (The Angels Share, Reino Unido, França, 
Bélgica, Itália, 2012; Dir.: Ken Loach), tem seu sugestivo título que  

 

 

remete à parte do álcool (2%) que se evapora no processo de  

destilação do whisky, mas que pode se referir, também (como bem 
frisou o crítico Juarez Vilaça), “aos adolescentes de rua, perdidos na 
sociedade do trabalho e do consumo.”  

A ação se passa em Glasgow, onde “anjos tortos” da sociedade 
cumprem pena alternativa de prisão, por delitos variados, que vão dos 
comportamentos bizarros à tentativa de homicídio. Um deles é Robbie, 
jovem violento, desajustado, mas inteligente. É perseguido por irmãos 
da namorada que engravidou, por seu sogro e pelo seu passado 
também de delinquência. Robbie tem como mentor Henri, supervisor 
responsável por acompanhar os infratores no cumprimento da pena de 
trabalhos comunitários. Apreciador de whiskies, Henri leva os 
infratores a conhecerem 
uma destilaria. É a partir 
desse tour à fábrica de 
whisky que Robbie 
descobre, aos poucos, seu 
talento como connaisseur 
da bebida (pelo olfato 
apurado); tal fato viria a 
mudar sua vida, como 
realmente desejava, já que acabara de se tornar pai. Daí para uma 
oportunidade de, com outros três amigos, ir a um leilão de um whisky 
raríssimo e a uma nova oportunidade de golpe é um pulo. Belo filme, 
no sentido de que explora um tema já batido, mas com um novo olhar, 
com algo novo, que denota aspectos da sociedade escocesa que vão 
da miséria e falta de expectativas à esperteza e esnobismo fútil. Tudo 
isso com a chancela de cinema engajado de Loach, donde se pode 
extrair uma visão crítica da sociedade, ainda que por inferências 
indiretas. Rotulado também como comédia dramática (nada disso!), 
levou o Grande Prêmio do Júri de Cannes de 2012.  

Destaque do filme: a forma como se extraem as rolhas dos barris 
de carvalho.  

Ambos os filmes têm algo em comum: o valor das amizades. 
Parece algo inocente – mas, desta vez, nem tanto! São, no mínimo, 
mais que um bom passatempo.  

Marcos A. Paulino (da Sucursal de Brasília) 

      

Detalhe: o ator que faz Robbie (Paul Branningan), 26 anos, é ex-
presidiário; por sua atuação no filme, ganhou o BAFTA escocês de 
melhor ator.  

   

Próxima Reunião: 17/03/2013 - Domingo às 16 h 
 

CÉSAR DEVE MORRER 
(Cesare Deve Morire) 

 
Diretor: Paolo Taviani e Vittorio Taviani (*) 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 330                                                São Paulo, 13 de março de 2013. 
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Assisti ao mais novo filme intrigante e enigmático dos irmãos 

Wachowski (Matrix e V de vingança) e Tom Tykwer (Corra Lola 
Corra, como diretor, e Bastardos Inglórios, como corroteirista). Em 
vários sentidos, o filme é como Matrix e Bastardos Inglórios: pleno 
de significados. Para falar de A Viagem, acho necessário um breve 
comentário a respeito de Matrix, que muitas pessoas consideram 
confuso.  De fato, ele se torna confuso e com “furos” se o olharmos em 
si mesmo, sem o contextualizarmos. Matrix é uma obra composta por 
jogo, HQs, animações, sequência de três filmes e por referências que 
remetem a outros filmes e personagens.  Portanto, um filme complexo, 
que denota a genialidade de seus diretores. 

Um exemplo clássico dessa genialidade é uma cena (de Matrix) 
em que os heróis estão em uma rodovia, envolvida em uma luta 
construída com a ajuda de efeitos especiais. O que nos faz pensar 
desta cena é: por que as placas dos carros são bem definidas? 
Mostradas de propósito. Para os 
aficionados, uma pesquisa simples na 
internet já valeu. Aquelas placas 
continham referência a datas. Como a 
placa do carro dos agentes de número 
70858 - data de nascimento de Kevin 
Bacon que é 1958. Cito ainda outra cena 
intrigante: a sala de espera do oráculo, 
onde dois quadros ostentam os dizeres : 
“Conhece a ti mesmo” e “Nada em 
excesso”.  Tais frases constavam do que 
hoje é conhecido como Oráculo de 
Delphos. Dito isso, faço minhas 
considerações a respeito de A Viagem. 

Este filme sofreu duras críticas pelo modo como a narrativa se 
desenvolve. De fato, é um filme com um ritmo diferente, mais lento. 
Assista-o como se ele fosse uma conversa ideológica entre você e os 
criadores. Eles (os criadores) lhes propõem os assuntos e o tempo da 
ação, cabe a você os (re)elaborar da forma que achar válido. Na 
trama, diversos temas são postos ao espectador: sexo, religião, 
existência de Deus, ciência, genética, arquétipos, dentre outros. Se 
não estiver realmente disposto a ver suas crenças serem cutucadas 
com argumentos simplistas, a proposta pode lhe aborrecer...  

Apesar de ter sido feito com base em três períodos de tempo 
(passado, presente e futuro), destacar um desses períodos é quase 
impossível, eles não são bem definidos.  Cada trecho faz parte do todo 
(o universo), parece que eles repetem a fórmula de Matrix, mas em 
menor escala. Cada história dentro do filme pode ser vista 
isoladamente e é possível que você a compreenda (as diferenças de 
imagem na passagem de tempo são magníficas), mas olhar o todo é 
muito melhor, pois terá em mãos muito mais informações. 

Como pontos interessantes, além das referências a cenários e 
histórias de épicos, os nomes das personagens e como é feito o 

processo de maquiagem, chamam-nos a atenção. A atriz Halle Berry, 
que vive a jornalista negra (Luisa Rey – passado), transforma-se  em 
Jocasta Ayrs, uma judia que fugiu da Alemanha, apaixonada por um 
alemão.  

Outros dois personagens nos chamam a atenção: o Capitão 
Molyneux, mestre de uma embarcação a vela, bastante criativo e 
impulsivo (passado), este personagem certamente foi inspirado em 
Peter Molyneux Douglas, um game designer e programador de jogos 
bastante conceituado na indústria, dado que os irmãos Wachowski são 
apaixonados por games; o segundo dos personagens é Timothy 
Cavendish (presente), que figura o núcleo cômico do filme, agente 
literário de um gangster escritor, vivido por Tom Hanks.  Esse agente 
é reconhecido por suas experiências literárias, até alcançar seu 
grande trunfo, em que o gangster joga da sacada de um prédio o 
crítico de seu livro durante um coquetel.  Timothy remete ao físico-
químico britânico Henry Cavendish, conhecido por ter estipulado a 

densidade da terra (onde o critico do livro 
caiu?) em relação à densidade da água. 

Drama, romance, suspense, comédia. 
Tudo junto.  Adianto que o mais chocante 
que você verá é uma cena onde a 
personagem principal de um dos núcleos 
(futuro – existe ainda um núcleo histórico 
mais avançado do que este) descobre qual o 
alimento que ela consumiu por toda a sua 
vida e de como ele é feito  

Enfim, é um filme sobre o qual daria 
para discutir infinitamente, em que cada 
espectador teria sua interpretação pessoal. 

Parece que a crítica foi um tanto superficial.  
No festival de Toronto, Lana Wachowski (antes Laurence) se 

mostrou ao público em sua transformação pessoal. Para os críticos, 
algumas partes do filme soaram como uma “biografia” de Lana 
Wachowski -  pode ter sido por conta de um núcleo do filme que trata 
de transformações. Os argumentos nessa fase só fizeram com que os 
críticos atacassem ainda mais o filme. 

Um exemplo brasileiro deste tipo de narrativa (de menor 
profundidade) é o filme 360° do diretor Fernando Meirelles.      

Convido-os a assistirem a este filme. Mas lembrem-se: não se 
trata de apenas “mais um filme de ritmo lento” e sem sentido; ele tem o 
ritmo certo para que possamos assimilar constantes novas 
informações surgidas ao longo da fita e, daí, partirmos para nossas 
reflexões acerca dos temas nele tratados. 

Roney Lucio 

  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

COTAÇÃO 2013 
 

Amor ................................................................ 9,27 
Django Livre.......................................................8,91 
O Som ao Redor .............................................. 8,66 
As Aventuras de Pi .......................................... 8,57 
Barbara ............................................................ 8,29 
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