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Ahistória do jovem que não envelhece - fazendo o tempo agir apenas sobre o seu retrato, 
escondido no sótão - sempre instigou a imaginação do britânico Oliver Parker. Mas muitos 
anos se passaram até o cineasta encontrar a abordagem que considera certa para pisar no 
"território sagrado" de "O Retrato de Dorian Gray", fonte de inspiração para tantos outros 
diretores. Desde que o irlandês Oscar Wilde (1854-1900) publicou esse clássico do romance 
gótico, em 1891, foram cerca de 15 versões cinematográficas - ainda que a maioria tenha 
caído no esquecimento. "Mal nos lembramos delas porque a maior parte não funciona. O 
formato do livro, apesar da ideia central poderosa, não é propício a adaptações. É preciso um 
certo desrespeito com a obra para reinventá-la nas telas", diz Parker.  
 
Foi com essa disposição para tomar liberdades que ele assinou a direção de "O Retrato de 
Dorian Gray", com lançamento neste fim de semana no Brasil. "Como a narrativa do livro não 
é em primeira pessoa, o protagonista é mais um objeto que Wilde e, por consequência, o seu 
leitor observam com muita atenção." Para expressar mais abertamente o que o jovem 
apaixonado pela própria imagem pensa e sente (vivido nas telas por Ben Barnes), o cineasta o 
transformou no dono de sua história. "Agora, na função de sujeito na narrativa, é Dorian quem 
nos guia pela montanha-russa que vira a sua vida a partir do pacto que ele faz com o destino 
para permanecer eternamente belo", disse Parker, em entrevista ao Valor, concedida em 
Toronto, na première do filme. 
 
Esta é a terceira vez em que o cineasta nascido em Londres leva uma obra de Wilde ao 
cinema. Em 1999, ele assinou uma versão de "O Marido Ideal", com Rupert Everett, Julianne 
Moore e Cate Blanchett. Mais tarde, veio "Armadilhas do Coração" (2002), título brasileiro para 
"The Importance of Being Earnest", com Everett novamente no elenco, além de Judi Dench e 
Colin Firth. Vencedor do último Oscar de melhor ator por "O Discurso do Rei", Firth volta a 
trabalhar com Parker em "O Retrato de Dorian Gray" no papel do cínico Lorde Henry Wotton. É 
ele quem encoraja o jovem protagonista a se entregar totalmente aos prazeres que a sua 
beleza e juventude lhe garantem - sem medir as consequências. 
 
"Adaptar 'Dorian Gray' me deu uma sensação mais libertadora, já que os diálogos não estavam 
todos prontos, como ocorreu nas adaptações anteriores, por serem baseadas em peças de 
teatro de Wilde. Aqui, ao criarmos as falas, pudemos colocar a história mais facilmente na 
direção que queríamos", conta Parker. A sua opção foi enveredar pelo thriller gótico, em vez 
de transformar o romance ambientado na era vitoriana num filme dramático com toques de 
horror - como foi feito nas adaptações mais conhecidas: o filme húngaro "Az Élet Királya", de 
1918, com Bela Lugosi no papel do Lorde Henry Wotton, e a versão hollywoodiana de 1945, 
dirigida por Albert Lewin, com George Sanders, Donna Reed e Hurd Hatfield. Esta última foi 
indicada para três Oscars, levando a estatueta de melhor fotografia pela opção ousada de 
Harry Stradling Sr. de rodar o filme em preto e branco, mostrando em cores apenas o quadro 
de Dorian Gray. 
 
"A ideia é respeitar a atmosfera do romance, reconstituindo aquela sensação de que o herói 
cairá fatalmente em desgraça, como a maioria nos romances góticos tradicionais", afirma o 
cineasta. O que ele trouxe de novo ao enredo, ao transportá-lo para outro veículo, foram 
tensão e energia mais compatíveis com a de thriller, além de poder contar com efeitos 
especiais que intensificam o horror da obra. "No início, confesso que pensei em não mostrar as 
transformações pelas quais o rosto de Dorian passa no quadro [além dos efeitos do 
envelhecimento, as atitudes perversas do personagem, incluindo assassinatos, também 
alteram o seu semblante], mas o resultado seria insatisfatório para a plateia. Então resolvi 
lançar mão de efeitos visuais, algo que as adaptações precedentes não tiveram muita chance 
de explorar." 
 
Todas as iniciativas foram tomadas para dar mais agilidade, vigor e impacto ao filme, numa 
tentativa de levar a história a um público mais abrangente. "Foi a forma que encontrei de 
deixar o clássico mais acessível, principalmente à nova geração", disse Parker, de 50 anos, 
para quem o livro continua relevante nos dias de hoje, "sobretudo por causa do culto às 



celebridades que se enraizou na nossa cultura, o que nos tornou ainda mais obcecados por 
aparência física". E completa: "Wilde já nos mostrou lá atrás o que pode acontecer quando 
fazemos da juventude e da beleza a nossa religião". 
 
A primeira parte do filme é a mais fiel ao livro. Assim que tem o seu rosto imortalizado na 
pintura realizada por um amigo artista, Basil Hallward (Ben Chaplin), Dorian Gray toma 
consciência do caráter efêmero de sua beleza. E aceita perder a sua alma para não envelhecer. 
Lorde Henry Wotton, de quem o protagonista se aproxima por intermédio do pintor, passa a 
ser o mentor intelectual do jovem na sua jornada de autodestruição. Atraído pela inteligência e 
eloquência do lorde, Gray começa a se corromper, não deixando que nada o amedronte na 
busca por novas sensações. Wotton não deixa o rapaz "desperdiçar suas lágrimas" nem por 
ocasião do suicídio da sua namorada, a atriz Sybil Vane (Rachel Hurd-Wood) - depois que 
Dorian Gray a abandona por ela ter fracassado numa peça. 
 
A história só toma um rumo diferente do livro quando o protagonista volta à cidade, depois de 
um exílio de 25 anos, e se apaixona pela filha de Wotton (Rebecca Hall) - personagem criada 
especialmente para o filme. "Apesar da batalha que travo com os puristas, que não admitem 
mudanças numa obra-prima, acredito que Wilde aprovaria a minha adaptação. Até porque nós 
pudemos ir mais longe no aspecto promíscuo e homossexual de Dorian Gray, algo que o autor 
só conseguiu insinuar no livro." 
 
O longa-metragem deixa todos os desejos do protagonista fluírem, trazendo cenas de consumo 
de drogas, orgias e sexo sadomasoquista. Aqui o relacionamento de Dorian Gray com o pintor 
(secretamente apaixonado pelo seu modelo) ultrapassa o amor platônico, permitindo pelo 
menos um beijo na boca. "Tivemos de extravasar o que muitas vezes era apenas uma 
referência no livro para chocar ou pelo menos tentar chocar como o romance fez na época do 
lançamento." Parker admite um "prazer perverso" em trazer Ben Barnes, mais conhecido como 
o príncipe Caspian na franquia Disney "As Crônicas de Nárnia", no centro da ação. "Adoro a 
contradição que isso provoca. Ninguém melhor que um príncipe da Disney para escandalizar 
na pele de um jovem capaz das coisas mais horrendas", afirma, rindo. 
 
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 11, n. 542, p. 20-21, 18, 19 e 20 mar. 
2011. 


