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O MENINO E O MUNDO
Direção de Alê Abreu (*)
	
  
(*) O paulista Alê Abreu tem 42 anos, é desenhista, ilustrador, cineasta e artista plástico. Seu primeiro longa foi Garoto cósmico (2007).
Formado em comunicação social, realizou os curtas Sírius (1993) e Espantalho (1998). É de 2007 o curta Passo, exibido nos mais
importantes festivais de animação do mundo. Publicou em 2010 o livro Mas será que nasceria a macieira? em parceria com Priscilla Kellen.
O menino e o mundo já recebeu prêmios no Festival de Animação de Ottawa, FestRio, Mostra de Cinema de São Paulo e Festival de Havana.

LUTO NO CINEMA
O último domingo foi
muito difícil para nós,
cinéfilos. Recebemos duas
tristes notícias. A primeira
dizia respeito à morte
trágica, resultado de um
drama familiar, do cineasta
Eduardo Coutinho. Muito se
falou sobre essa tragédia e
muitas matérias estão sendo
e continuarão a ser veiculadas nos meios de comunicação. Não tenho
capacidade para escrever nada original. Por outro lado, o Grupo
Cinema Paradiso não pode deixar de prestar sua homenagem ao
querido cineasta, inigualável documentarista, que tanto nos encantou e
nos provocou nos últimos anos. Digo provocou, porque ele nos tirava
do eixo. De forma extremamente simples, com uma câmera colada no
entrevistador, ele extraía depoimentos tocantes, engraçados,
dramáticos, nunca previsíveis (estes, ele descartava).
Creio que o que temos pra falar sobre ele é sobre como nosso
grupo recebeu alguns de seus filmes e como esses documentários
mexeram conosco. Nesses anos de grupo, discutimos quatro de seus
filmes: Edifício Master (2002), Peões (2004), O Fim e o Princípio
(2005) e Jogo de Cena (2007).
Até hoje me lembro da reunião sobre Edifício Master e do nosso
espanto diante da profundidade com que Coutinho realiza um primor
de documentário ao entrevistar moradores de um edifício de classe
média em Copacabana. Só alguém muito sensível para colocar
moradores de um edifício diante da câmera e realizar um filme
sensacional. Na reunião, repetíamos trechos das entrevistas que
ficaram até hoje marcadas em nossas mentes, como a do senhor que
imita Frank Sinatra, ou a da senhora que desistiu de se suicidar
porque se lembrou do carnê das Casas Bahia. Verdade ou Ficção?
Desde esse filme ele nos provoca sobre o quanto as pessoas
constroem ficção sobre sua própria vida. Para ele, seu papel era de
investigador (com intuição ímpar) de pessoas que fossem boas
contadoras de histórias. Ele colocava a câmera para registrar a ficção
que as pessoas inventam de si mesmas. Histórias verdadeiras? Sem
dúvida, mas também construídas e fantasiadas.
Lembro que a discussão de Peões se deu junto com Entreatos
(2004, João Moreira Sales) e comentamos a escola de documentários
de excelência que Coutinho criara. João Moreira Sales é, talvez, o seu
principal discípulo.

O Fim e o Princípio também gerou excelente debate,
especialmente sobre a explicitação de seu método de entrevista, o que
acaba sendo uma aula de metodologia de como se fazer
documentários. Novamente, quase sem querer, ele descobre pessoas
riquíssimas, esquecidas do mundo, mas com tanto a dizer.
Mas foi Jogo de Cena o filme que mais desconcertou o grupo
(lembro-me de sair torta do cinema, de tanta emoção). Soube há
poucos meses que ele tirou o título do filme de um artigo de Ismail
Xavier, que analisava Edifício Máster. O teórico elogiava o cineasta
que expõe como ninguém a difícil e invisível fronteira entre real e
imaginário, citando a cena da garota de programa que faz um “jogo de
cena”. Coutinho, com a elegância que lhe era própria, homenageia o
estudioso batizando seu filme seguinte com esse termo e radicaliza
ainda mais sua posição ao mostrar atrizes e mulheres comuns
contando histórias sobre o universo feminino. O espectador às vezes
sabe que é uma representação (e ainda assim se emociona) e noutras
vezes é pego de surpresa. Obra-prima absoluta do cinema brasileiro.
É consenso que, se hoje o documentário brasileiro está em um
patamar de excelência, entre os melhores do mundo, a razão chamase Eduardo Coutinho. Podemos nos referir ao documentário brasileiro
como antes e depois de Cabra Marcado para Morrer (1984), quando
Coutinho ao retomar um filme ficcional iniciado em 1962 – e
interrompido pelo golpe militar – transforma a ruptura em busca da
família do trabalhador do campo assassinado. Lembro-me do impacto
causado por esse lançamento no finalzinho da ditadura militar.
Premiadíssimo em todos os festivais internacionais dos quais
participou (e foram muitos!), foi esse filme que evidenciou a
genialidade de Eduardo Coutinho que, antes disso, era um cineasta do
Globo Repórter (responsável, aliás, por muitas inovações neste
programa que já teve sua fase muito boa).
Bem, nosso luto foi duplo também pela morte, igualmente trágica,
do grande ator Philip Seymour Hoffman, aos 46
anos. Nosso grupo também apreciou muito seu
trabalho, especialmente nos filmes Capote
(2005) e Dúvida (2008). Mas, sobre ele, eu
convido algum colaborador para escrever, em
outra edição. Coutinho e Seymour-Hoffman, que
bom que vocês deixaram tantos lindos filmes
para nós. Em nome do nosso grupo, obrigada!
Cláudia Mogadouro

Flores Azuis: seus amores e desamores

Assisti ao filme Azul é a Cor Mais Quente (La vie d´Adèle,
2013), ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes do ano
passado, em sua estreia. Estava curioso pelo fato da crítica de cinema
tê-lo considerado voyeurista. Mas, ao sair do cinema, não foi essa a
questão que me marcou. Tive a sensação de que o filme fora um tanto
longo devido às suas quase três horas de duração. Entretanto,
pensando a respeito desse “incômodo”, acabei mudando de ideia,
talvez porque três horas seja pouco tempo para representar os
conflitos vividos por Adèle e Emma, as protagonistas do filme. Seu
diretor, o franco-tunisiano Abdellatif Kechiche (O segredo do grão,
2007 e Vênus Negra, 2010), baseou-se nos quadrinhos de Julie
Maroh, publicados originalmente em 2010 na França, para realizar
esse longa-metragem.
Adèle (Adèle Exarchopoulos) é uma jovem que cursa o Ensino
Médio voltado aos estudos de línguas e literatura. Gosta de ler e
prefere que o aluno tenha a oportunidade de dizer o que pensa sobre
um determinado livro, a receber uma interpretação “pronta” de seus
professores. Ela é uma jovem sensível. Provém de uma família simples
e um tanto pragmática, em que ter um emprego fixo e comer uma
macarronada, apenas para saciar a fome, é mais valorizado do que o
diálogo. Na escola, tem seu grupo de amigos e há um rapaz
interessado nela. Em um dos encontros com ele, antes de chegar à
praça onde iria encontrá-lo, há uma das cenas mais lindas do filme, o
momento em que Adèle e Emma (Léa Seydoux), uma jovem de
cabelos e olhos azuis, se veem pela primeira vez. A música tocada é
linda. A troca de olhares é fascinante. Mas Adèle acaba saindo com o
rapaz, pelo menos nesse momento. Dias depois, um amigo da escola a
leva a um bar gay. Ela sai desse bar, atravessa a rua e vai a um bar de
lésbicas. Lá, enfim, conhece formalmente Emma que, de certa forma, a
“protege” das mulheres que se encontram ali e lhe pergunta onde ela
estuda. No dia seguinte, Emma procura por Adèle na escola e a partir
daí dar-se-á o início de uma história de amor.
De certo modo, Emma tem mais clareza de algumas questões
emocionais e profissionais – apesar de suas inseguranças em relação
a seu trabalho. Ela cursa a faculdade de Belas Artes, porque quer ser
pintora e sabe que prefere mulheres a homens. O ambiente de origem
de Emma é bem distinto do de Adèle: sua família é de intelectuais
franceses, em sua casa parece predominar o diálogo e ser artista é
uma possibilidade dentre várias outras. Por outro lado, Adèle, nesse
momento, está experimentando, está se descobrindo e pretende ser
professora. Para mim, esse experimentar e descobrir-se ao longo de
nossa vida é um dos possíveis temas discutidos no filme em questão.

COTAÇÃO 2014
A Grande Beleza ............................................. 8,93
Pais e Filhos .................................................... 8,52

Há saltos de tempo, sem grandes explicações, e a menina Adèle
torna-se a mulher Adèle. Essa experiência de amadurecimento ao
longo do filme é belíssima. Se compararmos a cena inicial, quando ela
sai de sua casa e se dirige rumo à escola, as cenas quando ela recebe
os amigos de Emma em sua casa e a cena final, nota-se claramente o
trabalho de entrega de uma atriz de apenas 20 anos e o do diretor.
Não posso deixar de mencionar as cenas de sexo entre as
protagonistas, consideradas excessivamente expositivas, ou melhor,
voyeuristas. Kechiche foi mesmo acusado de haver “abusado” de sua
câmera. Mas compactuarei da opinião de José Geraldo Couto (Quem
tem medo de mulher pelada?, no blog do Instituto Moreira Salles)
quanto ao fato de o diretor adentrar em todos os âmbitos da vida de
Adèle, portanto, por quê não adentrar o espaço sexual também? Duas
mulheres fazem sexo; como dois homens; como uma mulher e um
homem. A meu ver, acabamos sendo tomados por discursos
conservadores e não percebemos a beleza de uma cena onde dois
seres humanos se amam. Pelo menos eu vi amor entre duas mulheres
que se desejam. Além do mais, as pinturas de Emma representando
Adèle são lindas! As cenas em que ambas estão no parque, quando
estão se conhecendo, são de uma delicadeza e poesia divinas. O
primeiro beijo...
Apesar de tudo parecer um mar de rosas, relacionamentos –
homos, heteros, entre pessoas – são complexos e difíceis. Não quero
dizer com isso que sejam impossíveis, mas sabemos que ao
convivermos diariamente com alguém discutimos, brigamos, xingamos,
nos irritamos, ficamos carentes, como também amamos, beijamos,
acariciamos, sentimos falta, desejamos... De certa forma, é o que
acontece entre as protagonistas. O filme aborda essas experiências de
descobertas, de amadurecimento e, inclusive, de luto (simbólico), que
permitem que elas sejam representadas como seres humanos e, por
esse motivo, nós acabamos nos identificando com o filme.
Para terminar, há algumas curiosidades a serem mencionadas
sobre o longa-metragem. A primeira delas é o fato de minha amiga
Silvia Mulé e eu termos visto várias jovens com os cabelos tingidos de
azul pelas ruas de São Paulo. O segundo ponto, que Sílvia também
comentou, é que ela gostaria que os amores não fossem tão
possessivos (de certa forma há possessão entre Emma e Adèle).
Concordo com ela. Adorei também como Adèle brinca com seu cabelo
durante o filme. De acordo com a atriz, o diretor sugeriu que ela
brincasse com o cabelo e lábios, o que a tornou uma mulher de uma
beleza e sensualidade fascinantes. A respeito do título – Azul é a Cor
Mais Quente – calcado nos quadrinhos em que o filme foi baseado –,
prefiro o original em francês A vida de Adèle. Se bem que não se pode
negar que o azul surge em alguns momentos importantes do filme,
como no momento em que as protagonistas se veem pela primeira vez
e no vestido azul de Adèle ao final do filme. Sobre o tema das cores,
ouvi um psicólogo fazer o seguinte comentário sobre o azul e o rosa.
Até bem pouco tempo, o azul era a cor das mulheres, enquanto o rosa
era a dos homens. O rosa por ser mais forte, mais intenso; enquanto o
azul por ser mais suave, mais calmo. Para mim, não há cor de menino
ou de menina. Há cores, cores com as quais podemos brincar e colorir
as diversas flores de nossas vidas.
Marcos Eça, janeiro de 2014
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