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Os irmãos Joel David Coen (29/11/1954) e Ethan Jesse Coen (21/09/1957) nasceram e cresceram em St. Louis Park, Minnesota, EUA.
Trabalham juntos desde o início da carreira, escrevendo os roteiros, produzindo, editando e dirigindo seus filmes. Às vezes, eles usam o
pseudônimo de Roderick Jaynes. Seus 16 longa metragens já ganharam prêmios nos principais festivais de cinema do mundo. A irreverência e
o humor ácido são a marca dos Irmãos Coen. O Grupo Cinema Paradiso já discutiu: Fargo (1996), O Grande Lebowski (1998) e Um Homem
Sério (2009). Também realizaram, entre outros, Gosto de sangue (1984), Arizona nunca mais (1987), Barton Fink – Delírios de Hollywood
(1991), Matadores de velhinhas (2004), Onde os fracos não têm vez (2007), Queime depois de ler (2008) e Bravura Indômita (2010).

REFLEXÃO, GÊNERO E CINEMA
Pensando o mistério do feminino... Acredite, é algo que me veio
apenas após aquela pós-adolescência que minha geração carrega, é
uma questão da minha pré-adultez... geração incompleta.
É que o corpo masculino era o mistério antes... O corpo invisível
em todas as cenas de sexo que vi quando era criança, adolescente,
adulta. Pré, pós, durante. Em madrugadas proibidas, em cenas de
novela inesperadas... O corpo masculino e a negação do olhar. Era um
puzzle, um desejo mal resolvido.
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Mas hoje... hoje... O outro... O outro hoje sou eu. O outro, mulher
que sou. Simone de Beauvoir, Virginia Wolf... Leio, leio... Foucault! O
meu corpo que me é proibido antes de mais nada! Exibido,
destrinchado num feminino objetificado... Nunca, nunca conhecido.
Sou eu o mistério, antes de tudo...

E o cinema, minha muleta reflexiva... Revi As Horas numa
madrugada carnavalesca... O direito a morrer, o direito a viver, querer ou não gerar... Todos a quem atingimos. A mulher que
finalmente pode escolher. Para além, Cisne Negro... o corpo frágil, magro, raquítico... uma alma sedenta pela perfeição, a
vergonhosa virgindade dos imperfeitos. Sou minha única inimiga? Minha única
barreira? Eu sou minha fronteira... a morte me libera...
Todas as mulheres têm que morrer para finalmente se libertar?
As horas passam, eu escolho a vida.
A vida de Adèle... O azul... a fase azul substituída pelo vermelho. O gozo e
o choro. O corpo, escancarado, prazeroso. Duas pessoas expostas.... Corpos
que são Pessoas, Pessoas que são Corpos. A adolescência, a pósadolescência e a culpa de ainda ser jovem demais. O mistério sem solução mas
tão, tão mais próximo...o outro sou eu: homem e mulher, uma pessoa.
Caminho pela rua, perdida, descartada... Sou eu, meu corpo, indo para
além da minha fronteira de gênero.
Raquel Foresti

Clube de Compras Dallas

Escrever de forma livre sobre um filme é um dos melhores
exercícios que já pratiquei, pois sempre escrevo (ou descrevo)
de uma forma técnica, uma percepção mais emocional, etc.
Antes de iniciar o escrito sobre o filme Clube de Compras
Dallas (Dallas Buyers Club, 2013), vou narrar dois momentos
que me chamaram atenção sobre a Aids nos dias de hoje. O
primeiro é um episódio de uma série de animação americana
chamada South Park: trata-se de um desenho para adultos com
humor ácido e critica o próprio sistema de vida americano (do
financeiro ao religioso). Pois bem, em certo episódio eles
abordam a Aids de maneira interessante, em uma das crianças
da série se diz com a doença, mas ninguém quer ajudar, pois
afinal o Câncer é a doença da “moda” e tudo se desenrola nisso,
mostrando que o Câncer é mais lucrativo em seus pormenores
do que a Aids.
Um segundo momento foi um comentário feito por um
amigo, que é médico do SUS. Ele diz que, na década de 1980,
havia um lugar no hospital em que ele trabalhava que era o mais
triste de todos: era uma parede que ficava em frente ao
laboratório, aonde as pessoas infectadas com Aids recebiam os
resultados. Todos eles saíam, encostavam nesta parede e
choravam. Ele disse que, depois de um tempo, o lugar recebeu
um oratório e que as pessoas já não se desesperavam com a
descoberta de ser soropositivo (aliás, denominação recente nos
discursos sobre a doença).
Clube de Compras Dallas é um filme tardio sobre a AIDS,
mas como ele não é essencialmente sobre AIDS – mas sim
sobre o ímpeto de um homem – é e sempre será muito atual. O
diretor Jean-Marc Vallée (A Jovem Rainha Vitoria, 2009), fez um
trabalho primoroso, em que discute não somente a doença em
seus tempos críticos, mas também sobre como a indústria
farmacêutica se movimentava para lucrar com isso e como a
desinformação gerou equívocos irreparáveis.
A obra é baseada na história real de Ron Woodroof
(Matthew McConaughey), texano heterossexual, que adquiriu
AIDS por compartilhar seringas e praticar sexo sem proteção.
Ele levava uma vida sem perspectiva entre o trabalho de
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eletrisita e em rodeios, mas tem sua vida modificada
radicalmente ao descobrir que contraiu HIV e que só tem 30 dias
de vida. Partindo desta premissa, vemos o desenvolvimento do
filme sem muita pretensão técnica, a não ser a entrega de
McConaughey ao seu personagem, que lhe rendeu o Oscar de
melhor ator. Este assume a “morphologia” de Woodroof, que, de
início, causa certa estranheza e antipatia ao personagem, mas
que depois de vermos sua luta e ímpeto, transformamos nossa
antipatia em empatia, pois ele se torna mais vivo, objetivo e, por que não? - heroico!
O diretor não acertou somente no trabalho de
McConaughey, mas também em Jared Leto (Mr. Nobody, 2009),
que fez o travesti Raynon, e está excelente em sua atuação
como amigo e aidético de Woodroof, personagem chave na
história do filme e que lhe rendeu o Oscar de melhor ator
coadjuvante.
Com cortes congelados em momentos chaves do
personagem principal, ambientado na década de 1980, com
câmeras livres, mas que captam olhares e expressões dos
personagens, Jean-Marc Vallée construiu e dirigiu um filme
importante para uma época em que já existem outras
perspectivas sobre o principal assunto abordado: a AIDS. De
certa forma, o filme se perde em críticas à FDA (Food and Drug
Administration) e os lobistas da indústria farmacêutica, o que
ocorre em boa parte do filme, refazendo informações técnicas
sobre eles de forma desnecessária.
Presumo que, com um roteiro mais amplo, com
personagens mais aprofundados, Clube de Compras Dallas se
tornaria uma obra de maior impacto para os dias de hoje, pois
antes de ser sobre AIDS, FDA, políticas e etc, é sobre o ser
humano e seus caminhos, sobre a informação como ferramenta
importante para qualquer processo e antes de tudo, é sobre a
Vida e suas possibilidades. A AIDS já não é a doença da moda
como, narra o humor negro de South Park, ou cria tantos lugares
tristes como o dito por meu amigo médico mas, graças à magia
do Cinema, Clube de Compras Dallas é um filme que, sem
sombra de dúvida, merece nossa atenção.
Francisco Robledo de Lira.
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