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o ano em que o Festival de Cannes
abriu as portas para novos nomes
— pelo menos oito diretores fize-
ram sua estréia na competição

francesa — cineastas americanos de gera-
ções distintas defenderam os valores da an-
tiga e bem-sucedida Hollywood. Aos 78
anos, Clint Eastwood desfruta da confortá-
vel posição de poder fazer o que bem enten-
der dentro da industria, tal como os gran-
des mestres da era de ouro do cinema ame-
ricano. "Changeling" (expressão que signi-
fica uma criança substituída por outra logo
ao nascer), longa-metragem assinado por
ele e exibido na competição deste ano, é a
mais recente prova desse seu poder de fogo.
Embora tenha exatamente a metade da ida-
de de Eastwood, James Gray, 39 anos, dei-
xou claro em Two Lovers" (Dois Amantes,
em tradução livre), seu terceiro filme, outra
atração da contenda, que prefere seguir a
escola clássica narrativa hollywoodiana a
sucumbir aos delírios da era digital.

Até mesmo Steven Spielberg, de 61 anos,
que lançou por lá "Indiana Jones e o Reino
da Caveira de Cristal", chegou a sugerir que
os efeitos especiais não estão com essa bola
toda. "Não há inspiração quando tudo é
azul em volta dos atores em um set", disse o
mestre ilusionista criador de clássicos do ci-
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nema moderno como "Contatos Imediatos
do Terceiro Grau" e "ET — O Extraterrestre",
numa referência à técnica que aplica cená-
rios e efeitos de ação na pós-produção de
um fume. "Se eu imagino uma seqüência
em um templo, eu preciso caminhar por
um, seja real ou construído por nós, para ter
idéias sobre o ângulo de uma cena a ser fil-
mada e para que os atores tenham a verda-
deira noção do espaço. Sou pela ação práti-
ca, não a ação digital", afirmou Spielberg.

Mais um ponto a favor de Eastwood, que
usa efeitos digitais apenas como um instru-
mento em favor do realismo de "Changeling",
um drama de época ambientado na Los Ange-
les dos anos 1920, no qual o mais importante
é o tom emocional da história e não a recons-
trução detalhista de uma era — fato cada vez
mais raro na Hollywood de hoje. No filme, An-
gelina Jolie interpreta uma mãe solteira as-
sombrada pelo desaparecimento repentino
do filho pequeno. Depois de meses de buscas
infrutíferas, a polícia, para abafar o caso, de-
volve-lhe uma criança que não é a sua. O caso
real, recuperado em livro pelo jornalista J. Mi-
chael Straczynski, também autor do roteiro,
estava ligado a um assassino serial e ajudou a
desmascarar a corrupção do departamento
de polícia de Los Angeles na época.

O conceito de verdade e sua relatividade,
exposto no episódio, ganhou a atenção do
veterano ator e diretor. "A verdade é o mais
importante componente de uma história e
contar a verdade é um dos aspectos mais
importantes para um ator. Ser verdadeiro é
a maior virtude que podemos encontrar no
planeta e é o que torna todo drama interes-
sante", disse Eastwood, que volta ao univer-
so dramático de "Sobre Meninos e Lobos"
(2003), no qual a violência contra uma
criança afeta toda uma comunidade.



Em "Changeling", o desparecimento de
um garoto está no centro de uma cidade
corrompida e, de quebra, revela a opressão
da mulher na época. "O comportamento da
força policial exemplifica como a mulher
era tratada no início do século passado. A
personagem não é casada, tem um filho e,
por isso, não é tratada seriamente. Aquilo
me sugeriu filmes como 'Obsessão' (1944),
de George Cukor, com Ingrid Bergman, que
no filme vivia uma situação similar, até ela
mesma se questionava se não estava ficando
realmente maluca, por não reconhecer o fi-
lho na criança que a polícia devolveu."

Como diretor, Eastwood se pauta pela es-
cola dos grandes autores do passado, man-
tém-se refratário às interferências de execu-
tivos e pesquisas de público. "Gosto particu-

larmente do personagem do diretor em 'Co-
ração de Caçador' (1990), que foi inspirado
em John Huston. Ele diz ao roteirista dele:
'Quando você fizer um fume, não pense nas
pessoas que vão vê-lo; faça-o à sua maneira
e permaneça fiel a você mesmo.'"

Eastwood não acredita em modismos. "De-
testo ser um seguidor de tendências. Quando
eu fiz 'Os Imperdoáveis' [que deu ao diretor
seu primeiro Oscar], ninguém acreditava
mais no western tradicional. Em Hollywood,
hoje, todo mundo acha que sabe o que o pú-
blico quer ver. Lembro-me das dificuldades
que enfrentei para fazer 'Menina de Ouro1",
contou o diretor. "Quando apresentei a idéia à
Warner, estúdio que produziu a maioria dos
meus filmes, eles me responderam: 'Um filme
sobre boxe com uma garota dentro do ringue

não é uma boa idéia.' E eu explicava: 'Não é um
filme sobre boxe, mas uma história de amor
de um pai que nunca conheceu a filha e de
uma filha que nunca conheceu o pai, o ringue
é apenas pano de fundo.' Levei o projeto para
a Universal. Eles até gostaram, mas estavam
desenvolvendo os próprios filmes de boxe. Ti-
ve de repetir a mesma coisa para eles. Só então
a Warner cedeu, sob a condição de que fosse
um filme barato. O irônico é que eles me ofe-
receram um contrato parecido com o do pri-
meiro filme que dirigi, 'Perversa Paixão'
(1971): nenhum salário. Eu ganharia uma
porcentagem da bilheteria. Aquilo me fez sor-
rir. Disse para o meu agente: 'Voltamos para
onde estávamos 30 anos atrás' [risos]."

As últimas três décadas, aliás, foram la-
mentáveis para o cinema americano, segun-
do James Gray. "Confesso que sinto pouca ad-
miração pelo que tem sido feito no meu país
nos últimos 30 anos. Os estúdios impuseram
ao público uma dieta de filmes algodão-do-
ce, bobagens que oferecem uma visão fast-
food da vida. Eu me vejo mais ligado à tradi-
ção do cinema americano [da era de ouro].
Os diretores americanos já foram incríveis
contadores de história, mas os negócios mu-
daram a indústria completamente", acusou o
diretor de "Os Donos da Noite" (2007).

"Desde os anos 1980, com a falência da
United Artists, o estúdio por trás de fumes
como 'Annie Hall [Woody Allen], e 'Apoca-
lypse Now' [Francis Ford Coppola], tem ha-
vido mudanças permanentes na área. Os
diretores deixaram de ser a força .criativa
central de um fume e o cinema americano
ficou orientado cada vez mais para o blo-
ckbuster. A camada extra de ternura de
uma história se foi", lamentou Gray.

"Two Lovers", seu novo filme, descreve o
sofrido triângulo amoroso formado por um
jovem depressivo (Joaquin Phoenix), a vizi-
nha (Gwyneth Paltrow) e a filha (Vanessa
Shaw) dos amigos do pai dele. É um drama
sem artifícios de câmera, centrado na ambi-
güidade dos personagens e na complexida-
de da relação entre eles. O diretor é entu-
siasta das tramas multifacetadas de outro-
ra, que fizeram de produções como "... E o
Vento Levou" obras de grande apelo popu-
lar. "Hollywood já foi maravilhosa em ter-
mos de fins complexos e de narrativas ela- •
boradas. Tudo isso acabou. As multinacio-
nais compraram os estúdios e hoje temos
coisas como 'Homem de Ferro' e uns filmes
de arte que não têm ligação emocional ne-
nhum com o público. O problema é que ho-
je não há meio-termo. Os cineastas america-
nos perderam o músculo de contadores de
história, não temos mais fumes como 'Um
Corpo Que Cai'", disse Gray. •
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Text Box
Fonte: Eu & Fim de Semana, a. 9, n. 401, p. 16-17, 13-15 jun. 2008.




