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CULTURA

Colin Firth encontrou o papel de
sua vida. Bom ator ele sempre
foi, mas faltava-lhe um tipo ex-
tremado. Um tantinho assim de
dificuldade depois da conquista
da indicação ao Oscar em 2010
por Direito de Amar.

E, sim, Firth dá show com seu
olhar triste e angústia entalada
na garganta diante da incapaci-
dade de articular apropriada-
mente as frases. É quase impos-
sível que não leve a estatueta.

Outros fatores colaboram
para que o resultado de O Dis-
curso do Rei seja favorável além
da matemática — é o mais indi-

cado, 12 no total. A Academia
adora filmes históricos, e a re-
constituição dos anos 30 e 40
carrega na moldura de época —a
impressão, aliás, é que se passa
no século 19.

O roteiro espalha bom mo-
cismo por todos os lados. Nem
Guy Pearce, com pinta de ca-
chorrão como o Rei Eduardo VIII
que abdica do trono, salva-se.
Sua incompatibilidade com o
cargo repleto de afazeres não
cola. Helena Bonham Carter
como Elizabeth apenas cumpre
tarefa. Certamente é mais di-
vertido embarcar nas loucuras

do maridão, Tim Burton.
E a tal da relação de amizade

entre o rei e o ator fracassado e
aprendiz de terapeuta Logue? É
aquela história que você já viu
em qualquer sessão da tarde. O
rei vai em busca de ajuda. Acha
o terapeuta de araque que acaba
sendo eficaz. Nasce uma bela
amizade, até que descobre-se
um currículo não muito confiá-
vel do doutor falsário. E tudo
certo no final.

Sorte da plateia que Geoffrey
Rush é incrivelmente cativante,
e Firth agarra o papel com os
dentes — e a laringe. ■

Cisne Negro e O
Discurso do Rei levam
às telas a gagueira
e a mente doentia
como protagonistas
e o público como
pano de fundo

Diante de uma plateia, tudo pode
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...LEONARDO MEDEIROS

Ator e diretor

SEIS PERGUNTAS A...

A magia tem que
estar na essência

Leonardo Medeiros é daqueles
atores em que você bate o olho,
e fica evidente que ali se encontra
um profissional que vai fundo
em seu personagem. Uma espécie
de Daniel Day-Lewis à brasileira.
Ele pertence à escola em que
se falava de arte como mágica.
Sabe o que isso? Alma. Nesse
caso, a alma do personagem
que é capaz de transportar o ser
fictício para um universo tão
próximo e real quanto o do que
o acompanha na plateia.
Aos 47 anos, conquistou respeito
na TV (Os Maias, A Favorita,
Tempos Modernos), no cinema
(Budapeste, Não Por Acaso,

O Cheiro do Ralo), e no teatro,
especialmente ao lado da
Sutil Companhia de Teatro.
Com ela, brilhou em espetáculos
memoráveis como Avenida
Dropsie e Não Sobre o Amor.
Ele acaba de retomar uma zona
esquecida em sua paleta artística:
a da direção. Assina o espetáculo
A Senhora de Dubuque, em
cartaz no Sesc Pinheiros, e com
Alessandra Negrini e Karin
Rodrigues no elenco. O texto
é do dramaturgo americano
Edward Albee. No segundo ato,
a peça ganha corpo, ritmo
e a profundidade característica
deste ator e diretor.

O que o levou a montar
esse texto e dirigi-lo?
Há uns quatro ou cinco anos,
o produtor me mostrou essa
peça porque queria que eu fosse
o protagonista. Mas estou
desenvolvendo um outro tipo de
trabalho como ator. Me ofereci
como diretor, e para a minha
surpresa, anos depois, ele me
convidou para dirigi-la. As
pessoas esquecem que antes
de ser ator, fui diretor. Fiz muitas
peças nos anos 80 e 90.
E já vou começar mais uma.
Não posso falar muito, mas
o texto é da Marguerite Duras
(escritora e diretora).

Você estava há dez anos
sem dirigir. O que mudou?
Depois de ter conquistado um
nome como artista, fui chamado
para uma produção que tem
recursos. Na época que comecei,
não tinha. Por outro lado, sinto
que os atores perderam um certo
sentido de ofício. Ultimamente
eles estão muito burocráticos,
operários. Pouco mágicos.

O que você trouxe da
experiência com a Sutil
Companhia de Teatro (criada
pelo diretor Felipe Hirsch
e o ator Guilherme Weber)?
Principalmente uma excelência

Isabela Kassow

O DISCURSO DO REI

Falta corte
nos
excessos

Colin Firth como o
rei gago George VI

Daniela Paiva
dpaiva@brasileconomico.com.br

Na contagem regressiva para a
83ª edição do Oscar, que aconte-
ce no dia 27 de fevereiro, em Los
Angeles, dois filmes chegam às
telas em breve e estão entre os
principais candidatos à premia-
ção. Eles revelam uma estranha
coincidência: a plateia. Nesta
sexta-feira, estreia Cisne Negro,
filme que traz Natalie Portman,
forte candidata à categoria de
atriz principal. Ela interpreta uma
bailarina atormentada pela sua
psique doentia. A personagem
tem nas mãos o papel de sua car-
reira: o duplo Cisne Branco e Cis-
ne Negro para O Lago dos Cines.
O triunfo é a fatal noite de estreia.

Já na semana seguinte será a
vez de O Discurso do Rei, com
Colin Firth, na dianteira da ca-
tegoria masculina, como o rei
inglês George VI. Acometido
pela gagueira, o monarca preci-
sa driblar a deficiência para fa-
lar em público em momentos
cruciais. O ápice? A declaração
de guerra contra a Alemanha.

Em ambos, a plateia serve de
pano de fundo para atuações
grandiosas. Nada econômicas.
Já os filmes, têm lá suas falhas,
mas são impecáveis na tarefa de
atrair a atenção de sua principal
plateia: os seres não menos es-
tranhos que votam no Oscar. ■
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Quem não gosta de Natalie
Portman? De filmões (Star
Wars: Episódio I — A Ameaça
Fantasma) a projetos despre-
tensiosos (Closer — Perto De-
mais), ela virou musa de direto-
res ousados como Sofia Coppo-
la. Sem muito “nhé nhé nhém”
inerente à condição de queridi-
nha, conquistou respeito, dois
Globos de Ouro, indicações ao
Oscar. Esta é sua primeira como
atriz principal.

Talvez este não seja exata-
mente o papel de sua vida, caso
de Colin Firth. Apesar da trans-
formação de Nina, a bailarina
que almeja a perfeição, a mão
carregada do diretor Darren
Aronofsky (O Lutador, Ré-
quiem Para Um Sonho) quase
borra sua atuação.

Nina é uma bailarina que
sofre de problemas psicológi-
cos e é finalmente alçada ao
papel principal na montagem

para O Lago dos Cisnes. Seu
desafio é ser tão exuberante
como Cisne Negro (o mauzi-
nho) quanto ao interpretar o
Cisne Branco (o bonzinho).

A questão é que, para mos-
trar o tormento psicológico da
personagem, Aronofsky recor-
re a sustos que se repetem
como fórmula. Pronto, ficou
facinho, hora de fazer a plateia
pular. A mutação de Nina tam-

bém passeia por cenas no estilo
A Mosca. De dar nojo, mas que
não segura até o final, como o
clássico do terror.

Por outro lado, a rotina in-
cansável do bailarino (com di-
reito a estalos nada indicados
para quem tiver gastura, caso
desta repórter) é retratada com
realismo impressionante. Isca
mais do que perfeita (essa sim)
para a Academia.

Cisne Negro é daqueles filmes
que levam o espectador a roer as
unhas. Porém, o que ficará mar-
cado mesmo após a sessão é
aquela sensação de que Natalie
Portman é uma gracinha, até
quando se esforça em mostrar
que não é feita de porcelana. Mas
a verdade é que Aronofsky dá
uma bela ajudinha —principal-
mente quando pinta um verme-
lhão nos seus olhos doces. ■

Elvis, o boa praça (e vivo), toca no Brasil
Bono e The Edge, Lou Reed, James Taylor, Norah Jones, She & Him e
Bill Clinton! Essa “listinha singela” enumera alguns dos convidados
de um dos programas mais bacanas da TV paga, o talk show
Spectacle: Elvis Costello With... Costello, músico, apresentador e um
fazedor de discos como poucos (tente contar sua discografia!!!) vem
ao país para apresentações em SP (5 de abril), e RJ (6). Imperdível. A
lenda está bem viva. Aproveite. www.ticketsforfun.com.br .

VOCÊ POR AÍ

● Mostras Veja Ilustre Passageiro: o
Atelier Mirga e os Cartezes de Bonde e
Carinhosamente Engarrafada: Rótulo de
Pinga no Tomie Ohtake, quarta-feira.
● Itaú Cultural abre programação com
O Amor das Três Laranjas ou KD Você?,
em cartaz a partir de quinta.

falhar, menos o desejo do Oscar

James O’Mara
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Karin Rodrigues
e Alessandra Negrini

técnica, e um trabalho de
conceitualização do espetáculo,
de tentar trazer claramente as
ideias do texto em uma
abordagem inteligente. Estou há
oito anos com a Sutil, e me sinto
em casa. Lá eu encontrei o teatro
que eu gostaria de fazer, de ver.

Que teatro é esse?
É um teatro encantador, que
deixou para trás um tempo
recente de teatro de agressão,
ou de elocubração, mas é mais
direto, afetivo, que quer falar com
as pessoas. Não quer afugentar.

Você conquistou respeito no

teatro, na TV e no cinema.
Tenho bastante orgulho da minha
trajetória. Não fiquei rico, nem
famoso, mas acho meu trabalho
muito consistente. Desde as
primeiras escolhas até hoje, há
uma certa coerência. Não tem
muita correria. Tijolos colocados
bem lentamente um em cima do
outro para construir uma parede
sólida. Hoje estou mais calmo.

Calmo? Por quê?
Finalmente, depois de 25 anos de
carreira, fui aceito pela televisão,
o que demorou bastante.
Tanto por eles, quanto por mim,
também. Entrei para a televisão

agora, mas pela porta da frente.
Ela está me dando uma
estabilidade financeira que eu
nunca tive. E ainda bem que
temos a TV, porque senão
estaríamos realmente muito mal.
Vivemos em um país muito
precário culturalmente. Como diz
o Antônio Abujamra (diretor),
o Brasil é um Paquistão cultural.

CISNE NEGRO

Queridinha
deve fazer
a festa

A doçura do Cisne Branco
cai bem à Natalie Portman

Mutações no
estilo A Mosca
para a
encarnação do
Cisne Negro

A SENHORA DE DUBUQUE
Até 6 de março, no Sesc
Pinheiros. Ingressos: de R$ 8 a
R$ 32. Informações: 3095-9400

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.




