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Direção de James Gray (*)

(*) É um diretor, roteirista e produtor nascido em Nova York, em 1969.Dirigiu um curta metragem Cowboys and Angels, em 1991. Depois, só
dirigiu longas: Fuga para Odessa (1994), Caminho sem volta (2000), Os Donos da Noite (2007), Amantes (2008), Era uma vez em Nova
York (2013) – é bom lembrar que o título original é The Immigrant – e recentemente dirigiu um episódio da série de TV The Red Road (2014).
	
  

Woody Allen e o amor como síntese
Dizer que Magia ao luar é entretenimento inteligente é dizer
pouco. Trata-se do filme mais engenhoso e “redondo” de Woody Allen
em muitos anos. Mais que isso: sintetiza à perfeição suas reflexões de
maturidade a respeito da vida e seus mistérios insolúveis. Tudo isso
com a leveza e o savoir-faire dos melhores momentos do diretor.
Numa narrativa em que tudo gira em torno do engano e do
autoengano, a trama é, ela própria, enganosamente simples: Stanley
(Colin Firth), um célebre mágico inglês que atua sob o nome artístico
de Wei Ling Soo, é incitado por um velho colega de profissão (Simon
McBurney) a desmascarar uma jovem médium norte-americana,
Sophie (Emma Stone), que está causando furor na Europa. A ação se
passa em 1928 no sul da França, onde Sophie está prestes a ficar
noiva de um rapaz milionário (Hamish Linklater).

Crer ou não crer
Não cabe aqui entrar em detalhes sobre o desenvolvimento e as
reviravoltas da história, mas apenas atentar para a ideia básica que
conduz a narrativa: a tensão entre a credulidade e o ceticismo. O
interessante, na evolução dramática do filme, é fazer com que essa
oposição se instale no íntimo do protagonista Stanley, abalando sua
firme posição inicial de misantropo arrogante e sarcástico. A frase que
resume sua filosofia de vida, antes da crise, parece ter saído
diretamente da boca do diretor: “Nascemos e, apesar de não termos
cometido nenhum crime, somos condenados à morte”.
Crer ou não crer, eis a questão. Na dialética proposta por Woody
Allen, se a fé é a tese e a descrença é a antítese, uma síntese possível
seria o amor, capaz de evidenciar, sem explicar, a substância mágica
de todas as coisas do universo, inapreensível tanto pela ciência como
pela religião.
O método de construção aqui é o que, com alguma liberdade,
poderíamos chamar de socrático: o diálogo que solapa certezas e
introduz a dúvida. O discurso do protagonista se enche
progressivamente de expressões adversativas, do tipo “apesar de”, “se
bem que”, “não obstante” (“in spite of”, “though”, “notwithstanding
that”).
Essa argúcia discursiva atinge o ápice no diálogo entre Stanley e
sua tia Vanessa (Eileen Atkins) a respeito da médium Sophie, no qual
tudo o que se fala quer dizer exatamente o seu contrário. O efeito é
reforçado pelo fato de se tratar de dois estupendos atores ingleses
tarimbados na arte do understatement e do subtexto.

Epifania e sacanagem
Já se disse com razão que Woody Allen é muito mais um escritor,
um dramaturgo, do que propriamente um grande cineasta. Ao contrário
de um Welles ou de um Kubrick, não é na expressão visual que reside
a sua força. Mesmo tendo como locações a paisagem deslumbrante da
Riviera francesa, bosques e palácios majestosos, o filme poderia ser
uma peça de teatro sem grande perda de substância.
Ainda assim, há momentos visualmente inspirados. Um deles é
antológico. O mágico e a médium refugiam-se da chuva num velho
observatório à beira-mar. Quando a chuva passa – e a intimidade entre
os dois aumenta –, Stanley aciona o mecanismo que abre parcialmente
a cúpula do observatório, deixando ver as estrelas e uma lua
minguante. É um momento de epifania e, ao mesmo tempo, uma
imagem quase pornográfica, em que o fálico telescópio está prestes a
penetrar a fresta em forma aproximada de vagina. Poesia e safadeza
juntos, mostrando que o velho Woody Allen, quando quer, também
sabe ser um tremendo cineasta.
José Geraldo Couto - crítico de cinema, jornalista e tradutor, Zé
Geraldo é amigo do Grupo Cinema Paradiso e tem cedido gentilmente
seus textos para nosso jornal. Escreve regularmente no blog do
Instituto Moreira Salles e na Revista Carta Capital. Este texto foi
extraído, com autorização do autor e está disponível no seguinte
endereço eletrônico:
http://www.blogdoims.com.br/ims/woody-allen-e-o-amor-como-sintese

Amor Eterno: quando amantes sobrevivem à humanidade
Se Woody Allen leva o cinéfilo a deduzir tudo o que pode a
respeito do que pensa através da força dos diálogos de seus filmes, o
mesmo não se pode dizer de Jim Jarmusch, diretor que se notabilizou
por seu estilo independente de filmar.
Para expor seu modo de ver o mundo, Jarmusch vale-se dos
recursos tais como película em preto e branco, tecnologia não digital,
posicionamento estático da câmera (pondo o cinéfilo em uma
verdadeira condição de expectador da cena!; quem viu Down By Law
vai concordar com isso!), roteiros com ritmo lento e poucos diálogos,
mas recheados com riqueza de detalhes nas cenas.
Desta vez, com Amantes Eternos (Only Lovers Left Alive, EUA,
2013), Jarmusch se rendeu em cores à tecnologia digital, valendo-se
de estereótipo de um personagem (o vampiro) consagrado pela
literatura desde o século XIX.
Do folclore balcã, o personagem vampiro começou a consagrar-se
na literatura a partir de 1819, com um romance de Polidori. Mais tarde,
ganha desenvoltura com texto de Bram Stoker. E é por resgatar esse
personagem da literatura que Jarmusch constrói seu vampiro erudito, e
sua fábula sobre o mundo moderno. Curiosamente, os nomes Adam e
Eva não foram inspiração da Bíblia, mas em personagens satíricos de
Mark Twain, o que se tornou uma boa escolha feita pelo diretor... Afinal,
Adão e Eva estão associados ao pecado, tanto quanto vampiros estão
relacionados ao mal.
Adam (Tom Hiddleston) vive em Detroit e é um músico de rock embora tenha como base um vasto repertório de toda a história da
música. Desanimado com os humanos, por cultuarem hábitos nada
saudáveis – do fumo à alimentação – refere-se a eles como zumbis,
com seu sangue contaminado!	
  
A companheira de Adão, Eva, é outro vampiro erudito. Lê livros a
partir de seu original. Vive em Tânger.
Eva (Tilda Swinton, com sua marcante e exótica fisionomia,
escolha impecável para o papel!) tem por hábito procurar por
Cristopher Marlowe (autor de versos brancos, contemporâneo de
Shakespeare), para juntos tomarem “café” (sangue) de “boa
procedência”, em garrafas de uísque (com John Hurt no papel do
poeta). Vampiros eruditos e civilizados... não buscam por sangue à
moda antiga!
Uma contingência e saudades fazem com que ambos se
reencontrem em Detroit.
Em breve contraponto ao casal de vampiros – e para perturbar –
aparece a irmã de Eva, a jovem vampira alienada do mundo, com seus
maus hábitos e ímpetos juvenis, Ava (Mia Wasikowska).
Se é pelo culto às artes e à ciência que o casal encontra consolo
num mundo povoado por "zumbis" - não se lhes escapam as obras da
antiguidade, a pintura e sobretudo a literatura (a inspiração desta
fábula) e a música (J.S. Bach figurando entre os muitos quadros de
Adam) –, nem assim consegue se livrar do sentimento de desconforto
nesse mesmo mundo em que vive. Esse desconforto torna Adam e Eva
sensíveis ao que constatam ao seu redor: as cenas noturnas, com
ruas, museus e ambientes vazios e sujos, denotam uma referência
ao status da própria humanidade. A breve cena em que um cogumelo
surpreende Eva, por estar surgindo fora de época no jardim do
mausoléu de Adam, também é indicativo de que algo, ou alguém (a

humanidade, claro!), está a perturbar o meio ambiente e, em última
instância, a própria humanidade.	
  
De volta a Tânger, Adam e Eva se vêm desolados, pois se
deparam com um Marlowe moribundo e, subitamente, sem garantia de
obterem sangue de boa procedência. Segue-se bela cena no contexto
de uma fábula com vampiros: sem esperanças, contemplam um casal
de “zumbis” em clima de beijo e romance, o que os inspira a um ataque
vampiresco sobre seus pescoços... se a humanidade vai mal, por que
não fariam pior os vampiros?	
  
Se é óbvio que o diretor põe nos personagens principais todo o
olhar crítico sobre a sociedade, com uso de todo tipo de clichê
associados aos vampiros e ao mal (valendo-se nomes como “Dr.
Fausto”, Adão e Eva, pavor de alho, músico roqueiro com ar deprimido,
etc), é também claro que ele o faz com maestria. O ritmo lento da obra,
sempre tendo como pano de fundo uma bela música que oscila entre
soul, rock e música oriental, dá o clima de tédio na eternidade em que
vive o casal. Além disso, uma pitada de fina ironia – os vampiros
admiram os feitos dos zumbis no campo das artes e da ciência dos
tempos de outrora! E boa sacada: sorvete de sangue tipo “O”!... O
diretor põe nos personagens o mesmo olhar crítico que deveríamos ter
sobre os nossos tempos e ainda consegue a proeza de nos colocar no
lugar deles, com a sensação de eternidade e desolação proporcionada
pelo ritmo lento da fita. Ademais, o título original do filme é sugestivo –
algo como “somente amantes vivem eternamente.”
Como produção, Amantes Eternos deu prejuízo, mas arrematou,
entre outros, o prêmio especial do júri do Sitges – Festival Internacional
de Cinema Fantástico da Catalunha, de 2013.
Para cotejo, assisti a um filme mais antigo de Jarmusch:
Estranhos no Paraíso (1984), premiado em Cannes. Nesse filme, uma
jovem húngara vai aos EUA para visitar sua tia. Na casa de um primo,
faz comentário crítico ao hábito alimentar dos americanos. Nesse
trabalho, já se veem os elementos que marcam o estilo de Jarmusch,
aqui citados. Detalhe: seus sete minutos finais são uma bela sacada de
roteiro feita pelo diretor, que por si só valem todo o filme! Uma
curiosidade e bela coincidência: o nome da jovem personagem é... Eva!
Porque ver um filme de Jarmusch? Exercício para cinéfilo: sentir
na pele o que sentem os personagens, como poucos diretores o fazem!
E entender a humanidade mais por detalhes das cenas do que pelos
diálogos!
Marcos Paulino (com valiosas sugestões de Cláudia Mogadouro)
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