
Com 15 longas-metragens na bagagem, Carlos Reichenbach volta ao set

de filmagem com a certeza de estar em constante aprendizado, e realizando

um cinema com sua marca; uma maneira muito pessoal de abordaro universo

feminino. Tranqüilo, mesmo cercado pela correria de produtores, assistentes,

câmeras, atores, entre tantos outros profissionais que habitam o mundo do

cinema, Carlão - como é conhecido nesse meio - encara tal experiência

como a "de quem vai prestar um novo vestibular". Em seu novo filme, "Falsa

Loura", o cineasta retoma o universo da mulher proletária e classe média,

mas deixa claro que não se trata de uma continuação de "Garotas do ABC"

(2003). "É um filme completamente diferente, nele trabalho com um elenco

inédito para mim, com exceção do Bertrand Duarte (protagonista de 'Alma

Corsária'), meu atorfetiche", explica. Em 2005, o autor lançou seu último filme,

"Bens Confiscados", ganhador do prêmio de Melhor Ficção no 9° Festival de

Cinema de Pernambuco, o Fest Recife.

O filme, que começou a ser rodado no final de outubro, retrata a história de

Silmara (Rosanne Holland), uma linda e competente operária especializada que

sustenta o pai, Antero (João Bourbonnais), ex-presidiário fisicamente deformado

pelo fogo. Ao se envolver emocionalmente com dois diferentes ídolos da música

popular, a moça acaba por vivenciar uma experiência traumática com cada um

deles. Nesse trabalho, Reichenbach novamente volta o seu olharpara a mulher,

um viés que, segundo ele, já se manifestava em suas obras desde "Lílian M

- Relatório Confidencial" (1975), "Amor - Palavra Prostituta" (1981), "Anjos do

Arrabalde" (1987) e até no próprio "Garotas do ABC" (2003). "É o universo feminino

no trabalho, mas o filme também lida muito com o mundo da ilusão. Eu imaginava

ter feito algo sobre aquele público que freqüentava o auditório do Gugu, aquele

tipo de mulher, mas o filme se transformou numa outra coisa, maior mesmo".

Inicialmente, o projeto também seria filmado no ABC, mas devido à

dificuldade com a captação de recursos, exatamente pelo seu perfil de

continuação, o diretor resolveu fazer um trabalho sem relações com as suas

obras anteriores. "O filme foi tomando corpo, mas a situação é a mesma, quer

dizer, é o drama de uma mulher que vive em um universo de sonho e leva duas

porradas muito fortes quando se envolve com homens que representariam

possibilidades de ascensão social para ela", resume Reichenbach. O elenco é

misto, composto tanto por atores estreantes, muitos deles egressos do teatro,

quanto por aqueles com mais experiência cinematográfica. A atriz principal,

Rosanne Holland, por exemplo, em menos de dois anos também protagonizou

"A Concepção" (2005), de José Eduardo Belmonte e "O Magnata" (2006), de

Johnny Araújo. Há ainda participações de Suzana Alves (no papel de uma

operária), do crítico e cineasta Bruno de André, da atriz Djin Sganzerla, do

grupo musical A Trupe, entre outros.

Mundo de personagens

Outro fator importante em "Falsa Loura", conforme relata o diretor, é a

busca por fazer da cidade de São Paulo seu principal personagem. A narrativa

do filme se passa nos bairros da Casa Verde e Vila Mazzei e a maioria das

locações será realizada na capital, com algumas no litoral de Itanhaém e no

interior (São José dos Campos). Além disso, o longa também lida muito com

o universo musical. As composições estão sob a responsabilidade da dupla

Marcos Levy e Nelson Ayres, este último um antigo parceiro do cineasta em

outras produções, mas há ainda canções de Paulo Ricardo, de Isolda e Milton

Carlos e do próprio Reichenbach. "A música tem uma importância muito

grande em todos os meus filmes e em especial neste, pois os personagens

masculinos vendem, trabalham com música. Um deles é um ídolo pop (Cauã

Reymond) e o outro é o maior cantor do Brasil (Maurício Mattar), uma espécie

de Frank Sinatra dos trópicos. Este é um personagem semelhante ao Robert

Redford em "Proposta Indecente" (de Adrien Lyne). É um homem elegante,

fascinante e que usa as pessoas", afirma Carlão, cuja formação musical é de

tecladista, trabalhando basicamente com sintetizadores e samples.

Na fotografia será realizado um trabalho diferenciado, com registros em super

16 e 35mm. Por que a escolha pelos dois suportes? Segundo o diretor, no primeiro

caso, a intenção é obter uma imagem granulada para retratar um contexto mais

barra-pesada, de trabalho. Já o 35mm servirá para compor um quadro com melhor

nitidez, exatamente quando a protagonista vive um mundo de ilusão com o ídolo Luís

Ronaldo (Mattar). "A gente vai rodar em 35mm com grão fino para dar a impressão

de que tudo é um mar de rosas".

Cinéfilo até a medula, no momento em que conversava com a Revista de

Cinema, Carlos Reichenbach preparava-se exatamente para rodar uma de suas

homenagens à sétima arte, nesse caso a "Férias de Amor" (Picnic), de 1955, dirigido

por Joshua Logan. "Hoje eu vou filmar aqui uma dança, no mesmo ritmo, composta

pelo Marcos Levy em cima de Moonglow, na cena em que Willian Holden dança

com Kim Novak. Mas aí já é meu prazer pessoal", finaliza. (S.X.)
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