
	  

Desde há alguns poucos anos venho acompanhando com mais 
dedicação de cinéfilo o Festival Varilux de Cinema Francês e posso 
dizer que a safra deste ano está entre as melhores. Assisti aos filmes: 
Pedalando com Molière (boa combinação entre teatro e cinema); 
Aconteceu em Saint-Tropez (comédia leve); Anos Incríveis;  Adeus 
Minha Rainha e Além do Arco Íris . Recomendo todos e, se não são 
imperdíveis, rendem bons momentos de cinema aos seus 
espectadores. Dois deles merecem reflexão, por sua temática – 
interessante como ambos exploram a questão das expectativas. Têm 
seus defeitos apontados pela crítica, algumas pertinentes, mas nada 
comprometedor. Faço breves comentários, sem descrição do roteiro. 
Alguns ainda em cartaz nos cinemas de algumas capitais mas, com 
certeza, estarão disponíveis em DVD. 

Além do Arco Íris é um filme de 2012 dirigido por Agnès Jaoui, 
de carreira premiada, ganhou vários prêmios César por roteiros e 
também como melhor atriz coadjuvante e por melhor filme (com O 
Gosto dos Outros). 

O filme nos mostra, como a vida como a tocamos, com nossas 
expectativas e crenças, subverte as premissas dos contos infantis de 
fadas, onde tudo ao final dá certo, especialmente no que diz respeito 
ao amor, mas onde tudo é “de mentirinha”. Fala-nos, também, das 
expectativas fora do contexto dos contos de fadas.  A trama 
contrapontua uma peça teatral infantil, cuja diretora é a própria Jaoui 
(no papel de Marianne) com vários outros personagens do filme, com 
suas respectivas histórias.  

Os personagens adultos são confrontados em seus 
comportamentos, supostos autênticos e naturais, nem tão racionais 
assim, às contingências da vida. Como diz a sinopse do filme feita 
pelo Festival, “Era uma vez uma jovem que acreditava nos sinais e no 
destino (...); Era uma vez um jovem que acreditava em seu talento de 
compositor (...); Era uma vez uma menina que acreditava em Deus 
(...); Era uma vez um homem que não acreditava em nada, até o dia 

em que uma vidente lhe dita a data de sua morte e então passa a 
acreditar em tudo.”  

É interessante notar como na peça infantil, que ecoa um conto 
de fadas, no seu ato de representar, a princesa recusa um beijo do 
príncipe (constrangendo a organizadora da peça...) – enquanto 
representam seus papeis, as crianças não refreiam a espontaneidade 
de seus atos (como seria de se esperar...).  

Eis, pois, que tudo vem a ruir! – na verdade, são as máscaras 
dos personagens que caem, cada um a seu modo, todas elas 
moldadas por falsas ou equivocadas crenças e expectativas. No caso 
mais espetacular, a mocinha “cheia de certezas” troca o seu príncipe 
encantado por outro sujeito de mais bela aparência, mas que se 
revelaria um esquisitão frio e egocêntrico – neste caso, perfeito conto 
de fadas às avessas! E todo esse processo é mostrado de modo que 
oscila entre o bruto e o suave, com maestria mesmo da diretora. 
Interessante premissa a deste filme, sem dúvida!  

 Adeus Minha Rainha, dirigido por Benoît Jacquot, foi ganhador 
de três César em 2013. O filme explora uma interessante fixação de 
uma serviçal da corte do rei Luis XVI por ninguém menos que Maria 
Antonieta. A rainha, por sua vez, mantém um relacionamento que o 
filme sugere como algo mais do que uma amizade com sua dama de 
companhia Madame (duquesa) de Polignac. Tão interessante quanto 
a apenas tornar sugestivos e também vagos (com direito a cenas 
sensuais) os relacionamentos entre o trio de personagens, são os 
momentos de quase terror e expectativa que ecoam nos ambientes 
noturnos do Palácio de Versalhes, motivadas pelos boatos de que 
algo ocorria na bastilha: de mãos em mãos corria uma lista de 286 
condenados à perda de suas cabeças – os dois primeiros nomes são 
a da rainha e o da duquesa. Belo filme! Inevitável vê-lo como uma boa 
prévia a Maria Antonieta, de Sofia Coppola. Inevitável remetê-lo ao 
nosso momento de protestos pelo país afora!... 

Marcos Paulino (da Sucursal de Brasília) 
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(*) Nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 11/03/1979. Começou sua carreira como assistente de direção e realizou alguns curtas metragens. 
Seu primeiro longa foi a comédia Música en Espera (2009). Trabalhou também como ator em alguns curtas metragens.  
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Nos últimos anos, a tecnologia 3D voltou com destaque ao 
audiovisual. Além de lançamentos nos cinemas, as novas televisões 
podem, com óculos apropriados, recriar o efeito dentro de casa. Vale 
lembrar que, já há alguns anos, a indústria de games o recuperou em 
busca de mais realismo. Um breve histórico do 3D aponta seu uso 
mais intenso em momentos de crise da indústria do cinema. Ele surge 
nos anos 1950 junto a outras novidades técnicas que visavam fazer 
frente à queda de público das salas, causada pela expansão da 
televisão. O objetivo era investir em tecnologias que tornassem a 
experiência sensorial do cinema única e irreprodutível em outros 
meios. O 3D retorna nos anos 1980 como tentativa de conter a 
explosão do mercado de home-video, que também resultou em 
mudanças no consumo de filmes. Agora ele retorna no momento em 
que celulares e computadores trazem nova mudança à fruição de 
produtos audiovisuais. Não por acaso, o 3D migrou para dentro das 
residências. 

Porém, desta vez, o 3D conseguiu, em alguma medida, reverter a 
tendência de queda de público que acomete as salas de cinema. É 
claro que o segmento que mais se utiliza desta tecnologia é o de 
entretenimento, em blockbusters de ação e animações dos grandes 
estúdios dos EUA. Mas muitos cineastas identificados com o cinema 
de arte têm feito uso do recurso com resultados surpreendentes, como 
Werner Herzog, em A caverna dos sonhos esquecidos (2010), Wim 
Wenders, em Pina (2011) e Martin Scorsese, em A invenção de Hugo 
Cabret (2011). No universo da animação, caro ao 3D, também há 
espaço para um cineasta de veia autoral. É Michel Ocelot quem 
apresenta o exuberante e delicado Contos da Noite (2011). 

Ocelot adapta seis fábulas de alcance universal com todos os 
elementos simbólicos e clássicos deste tipo de narrativa: príncipes, 
princesas, castelos, animais falantes, mágicos, lobisomens, ouro, 
diamantes, reis e rainhas. Elas são contadas em um velho teatro, onde 
seu dono se reúne com seus dois jovens assistentes para criar 
personagens e histórias que se passam em locais (Antilhas, África, 
China) e períodos diversos (como a Idade Média europeia). Deste 
modo, os três inventam os figurinos de acordo com cada situação, 
antes de mergulharem em reinos regidos pela imaginação, nos quais o 
colorido inebriante cria um impacto visual sem igual. Ocelot usa a 

estrutura narrativa simples das fábulas para construir uma poética 
homenagem ao teatro de sombras e, por extensão, à sua derivação 
cinematográfica, a animação de silhuetas, cujo maior expoente foi a 
cineasta alemã Lotte Reineger. 

Assim, o espectador transita por lindas histórias marcadas pela 
diversidade geográfica, presente nas exuberantes paisagens 
construídas com o apuro visual já consagrado por Ocelot em obras 
anteriores conhecidas dos brasileiros, como Kirikou e a Feiticeira 
(1998), Kirikou – Os animais selvagens (2005) e As Aventuras de Azur 
e Asmar (2006). Ao invés de simplificar povos e costumes, como 
acontece em tantas produções vulgares e preconceituosas, o cineasta 
oferece mais uma vez um painel belo e respeitoso de culturas tão 
diversas e de suas lendas. Por se tratar de um conjunto de fábulas, há 
o inescapável recurso da “moral da história”, que pode soar demasiado 
previsível para alguns. Porém, em tempos de tanta hipocrisia e 
conservadorismo barato travestidos de opinião, é edificante um 
cineasta retornar ao básico para lembrar que a convivência humana só 
é possível com o respeito às diferenças e com a tolerância entre 
culturas, norteando princípios e ações. Não é pouco, ainda mais 
narrado de forma tão singela e embalada em plasticidade sedutora. 

Traz grande alívio saber que enquanto uns usam o 3D para 
simular explosões de bombas e aviões em filmes de orçamentos 
bilionários e idéias pobres, há cineastas como Michel Ocelot, que, com 
personagens cativantes, utiliza a mesma tecnologia para engrandecer 
o ato de narrar, entendido aqui como a necessária transmissão de 
conhecimento entre gerações, vital para a preservação das culturas. 
Trata-se, afinal, da mais nobre e permanente forma de reflexão tanto 
da condição humana quanto do que está ao redor da humanidade. 

Vanderlei Mastropaulo 
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COTAÇÃO 2013 
 

Branca de Neve ............................................... 9,75 
Tabu ................................................................. 9,50 
Amor ................................................................ 9,27 
César Deve Morrer .......................................... 9,06 
Django Live ...................................................... 8,91 
Dentro de Casa ................................................ 8,83 
Hoje .................................................................. 8,78 
O Som ao Redor .............................................. 8,66 
As Aventuras de Pi .......................................... 8,57 
Antes da Meia Noite ......................................... 8,36 

 
 
 
 

CONTOS DA NOITE 

Aniversário de 18 anos Grupo Cinema Paradiso 
Na segunda-feira, dia 5 de agosto, realizamos nossa festa 
de aniversário, mais uma vez no nosso cinema predileto: o 
CineSesc. A noite começou com uma confraternização, 
regada por um coquetel muito gostoso e um jazz incrível do 
Rogério Botter Maio Trio. Depois fomos para a sala de 
cinema e pudemos assistir ao documentário Cine 
Mambembe – o Cinema descobre o Brasil. Em seguida, 
os dois cineastas que realizaram o filme – Laís Bodanzky e 
Luiz Bolognesi – se dispuseram a debater com a plateia. Foi 
um grande privilégio ouvir esses dois jovens que, desde o 
início de sua carreira, revelavam o desejo de descobrir o 
público e de se voltarem para um país para todos. A viagem 
pelo Brasil que o filme narra, eles mesmos reconhecem, traz 
uma certa ingenuidade, mas foi o ponto de partida para o 
Projeto Tela Brasil que até hoje já levou o cinema a mais de 
um milhão de pessoas que não têm acesso às salas de 
exibição. Nosso grupo, que não abre mão da tela grande, 
pôde perceber a afinidade que temos com esse casal tão 
talentoso quanto simpático!            
Cláudia Mogadouro 


