
 

 

 

 

 

 

UMA ARTE 

A arte de perder não é nenhum mistério 
tantas coisas contém em si o acidente 
de perdê-las, que perder não é nada sério. 
Perca um pouco a cada dia. Aceite austero, 
a chave perdida, a hora gasta bestamente. 
A arte de perder não é nenhum mistério. 
Depois perca mais rápido, com mais critério: 
lugares, nomes, a escala subsequente 
da viagem não feita. Nada disso é sério. 
Perdi o relógio de mamãe. Ah! E nem quero 
lembrar a perda de três casas excelentes. 
A arte de perder não é nenhum mistério. 
Perdi duas cidades lindas. Um império 
que era meu, dois rios, e mais um continente. 
Tenho saudade deles. Mas não é nada sério. 
Mesmo perder você ( a voz, o ar etéreo, que eu amo) 
não muda nada. Pois é evidente 
que a arte de perder não chega a ser um mistério 
por muito que pareça (escreve) muito sério. 
 
(Elizabeth Bishop; tradução de Paulo Henriques Brito) 
Poema enviado por nossa amiga Leonor Cione 
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(*) Nasceu em 16/03/1955, no Rio de Janeiro. Seu primeiro longa foi Tati, a Garota (1972). Dirigiu também Dona Flor e Seus Dois Maridos 
(1976), filme brasileiro que teve a maior bilheteria, com aproximadamente 12 milhões de espectadores. Seu filme O Que é Isso Companheiro? 
(1997) concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro.  Dentre seus inúmeros filmes, destacamos mais alguns: A Estrela Sobe (1974), 
Gabriela, Cravo e Canela (1982), Romance da Empregada (1987), Bossa Nova (2000), Última Parada 174 (2008). 

 

Elizabeth Bishop e Lota de Macedo Soares 
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FLORES RARAS 
 

Diretor: Bruno Barreto (*) 

 

ÓTIMO LIVRO, ÓTIMO FILME 

Em maio deste ano, pelo dia das mãe, ganhei o livro 
recém saído "Flores Raras e Banalíssimas", cuja autora é 
Carmen Lúcia Oliveira, no qual o filme de Bruno Barreto 
Flores Raras é baseado. Trata-se do romance de Lota de 
Macedo Soares e de Elizabeth Bishop.  

Sempre admirei as duas: Elizabeth pelos poemas; e 
Lota pelo arrojo, pelo atrevimento mesmo de planejar, 
contra tanta oposição política, o aterro do Flamengo. Lota 
era paisagista autodidata.  

Li o livro em maio mesmo, ou melhor, devorei em 
poucos dias. Fiquei aguardando o filme que só estrearia em 
agosto. Fui assisti-lo no primeiro dia e na primeira sessão.  

Quase sempre gostamos muito mais do livro do que 
do filme. No entanto, qual não foi minha surpresa ao me 
sentir à vontade na casa de Petrópolis, como se eu já ali 
tivesse estado.  

Achei o roteiro do filme e as locações muito felizes. A 
interpretação das três: Lota, Elizabeth e Mary Morse muito 
bem realizadas. Mary Morse achei que é mais valorizada no 
filme do que no livro. As bebedeiras de Elizabeth 
incomodam muito mais no livro do que no filme. Lota 
corresponde ao que imaginamos.  

Enfim, apesar do livro ser bem mais completo, acho 
que o filme nos dá tudo o que imaginávamos. Recomendo 
as duas obras. Deve-se assistir ao filme, o que não exclui a 
leitura do livro. 

Maria Elza de Almeida Mogadouro 

 



O mais recente filme de Sofia Coppola, Bling Ring: A gangue de 
Hollywood (2013), parte de fatos reais publicados no artigo “Os 
Suspeitos Vestiam Louboutins” (2010), de Nancy Jo Sales, da Revista 
Vanity Fair. O longa-metragem traz um grupo de jovens de uma classe 
média abastada – mas não são ricos, nem milionários – que começa a 
invadir casas de celebridades de Hollywood. Todavia, não apenas 
ocorre a invasão, uma vez que se deslumbram com a quantidade de 
peças de roupas, sapatos, bolsas, joias que essas celebridades 
possuem – a sensação é de estarmos em uma espécie de Daslu norte-
americana no interior dessas residências – e começam a levar vários 
desses objetos como souvenirs, a fim de ostentarem em seu dia a dia e 
nas tão “divertidas” baladas frequentadas por eles.    

Enquanto assistia ao filme, dois fatos me chamaram a atenção. O 
primeiro deles é a facilidade com que esses jovens do filme 
conseguiam adentrar na casa das celebridades – ora encontravam 
uma porta aberta, uma chave embaixo de um tapete, ora abriam 
facilmente uma janela. Fiquei me perguntando: como é possível casas 
tão luxuosas e sofisticadas não terem alarmes? Não terem câmeras de 
segurança? (Essa pergunta foi respondida ao longo do filme). Não 
terem funcionários a fim de não serem roubadas? Talvez meu olhar 
seja um tanto viciado, um olhar de quem mora no Brasil, em São 
Paulo, onde quase sempre estamos preocupados com a questão dos 
assaltos. Como não conheço os Estados Unidos, a Califórnia, Los 
Angeles, não sei exatamente a resposta a essas questões. O outro fato 
que me desperta a atenção é de o filme começar com um rapaz, Marc 
(Israel Brussard), chegando à sua nova escola e parecer um tanto 
deslocado, inseguro (o que é comum em alguns jovens ao se mudarem 
para uma nova escola), isto é, sentir-se meio um patinho feio, mas 
imediatamente parece ser fisgado por Rebecca (Katia Chang) que o 
introduz no mundo “descolado e divertido” de Los Angeles, ou melhor, 
passa a ser aceito por um grupo. No filme, Marc é a isca perfeita no 
lugar e momento perfeitos, o companheiro ideal para começarem as 
invasões, especialmente porque ele descobria por meio da internet 
quem estaria viajando ou fora de sua casa como também o endereço 
das celebridades.    

Para Luiz Carlos Merten, “A gangue de Hollywood é sobre a 
superficialidade da vida moderna” (Em: O Estado de São Paulo, 
Caderno 2, 16/08/2013). Touché! Este pode ser um dos temas 
representados no filme. Contudo, há dois temas outros a serem 
abordados que são os seguintes: as questões identitárias e as 
referentes ao hedonismo no mundo atual. Quando assisti ao filme de 
Sofia Coppola, lembrei-me do longa-metragem Cidade dos Sonhos 
(Mulholland Drive, 2001), de David Lynch, por se passar em Los 
Angeles, em Hollywood, onde há duas personagens que são uma e/ou 
uma que é duas, ou seja, a meu ver, o filme de Lynch aborda como 
somos/estamos multifacetados no mundo atual e como, 
frequentemente, lidar com esses vários “eus” pode ser complexo, 
especialmente no universo hollywoodiano e daqueles que se 
encontram a seu redor. Bling Ring não aborda esse tema de forma tão 
profunda e densa como no filme de Lynch, mas ao representar a vida 
desses jovens que moram na Califórnia, em Los Angeles, vivendo um 
processo de massificação imposto pela indústria hollywoodiana e por 
celebridades, é possível dizer que suas referências passam por 

processos de crise identitária. (como na da maioria dos 
adolescentes/jovens), ou melhor, quem são, quem querem ser, quais 
são seus valores no meio desse turbilhão festivo me parece ser algo 
elevado a um potência mais alta do que na sociedade em geral. Digo 
isto porque há um momento no filme em que a polícia começa a deter 
os integrantes da gangue e Nicki (Emma Watson, a atriz é a ex-
personagem Hermione da série Harry Potter) se surpreende porque, de 
acordo com sua visão, ela não havia cometido delito algum.  

O que gosto do cinema de Sofia Coppola é o fato de ela não 
julgar suas personagens, isto é, ela apenas coloca sua câmera e 
permite que tudo transcorra. Este poderia ser um filme em que ela 
apontasse o dedo afirmando que são jovens criminosos – eu não 
defendo os atos cometidos por eles, porém culpá-los é a solução? – 
mas ela consegue retratá-los de uma forma delicada, quase neutra. 
Inclusive no mencionado texto de Merten, Sofia Coppola afirma: “uma 
coisa que não gosto de fazer é julgar minhas personagens. Prefiro 
entendê-las”. A meu ver, isto fico claro ao nos lembrarmos de seus 
filmes anteriores.  

O hedonismo é outro tema que me parece estar presente no 
filme: em vários momentos os jovens estão em baladas curtindo aquele 
momento como se fosse o último de suas vidas. Sei que os jovens, 
geralmente, são um pouco extremados, porém o que me chama a 
atenção é o fato das noites serem tão intensas e tão frequentes em 
suas vidas. É claro que isso poderia ser visto em qualquer metrópole 
do mundo, inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro, mas no filme há 
uma intensidade bem interessante a ser analisada. Aliado a tudo isso, 
ainda há o deslumbramento por algumas celebridades como Paris 
Hilton – sua casa é “visitada” várias vezes –, Kirsten Dunst, Lindsay 
Lohan (condenada a 120 dias de prisão pelo roubo de um colar em 
uma joalheria e ídolo das jovens do filme), Orlando Bloom..., como se 
não fossem pessoas de carne e osso, mas deuses de um olimpo.             

Obra-prima Bling Ring? Não! Mas é um bom filme que nos faz 
pensar a respeito da sociedade em que vivemos e do quão complexa 
ela é, especialmente quando Marc afirma que só queriam ser parte 
do estilo de vida como aquele das celebridades de Hollywood. E 
agora, Marc, Rebecca e Nicki? A festa acabou? A luz apagou? E 
agora?   

Marcos Peter Pinheiro Eça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Estilo de vida? Culpados ou Vítimas? 
 

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 
Tese sobre um Homicídio ............................... 8,13 
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FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
A doação voluntária, para as despesas anuais 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 
 

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

