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CINEMA

CRÍTICA

AGENDA

Há um evidente des-
nível entre o valor
do trabalho dos ato-
res e a fragilidade
do texto em “180°”,
de Eduardo Vais-
man, que estreia
amanhã. Eduardo

Moscovis, Malu Galli e Felipe
Abib não medem esforços para
emprestar credibilidade a, res-
pectivamente, Russell, Anna e
Bernardo. Trazem para o filme
a experiência acumulada no
teatro e atingem a ambicionada
verdade interpretativa. Entre-
tanto, não encontram amparo
no roteiro de Claudia Mattos,
bastante insatisfatório.

O cineasta procura entrela-
çar elos passionais com dile-
ma ético. Anna foi namorada
de Russell antes de se envol-
ver com Bernardo. Mesmo na
nova configuração, permane-
cem antigos ressentimentos,
decorrentes da impossibili-
dade de conciliar diferentes
projetos de vida. Outra cama-
da de tensão é adicionada ao
relacionamento do trio pela
angústia de Bernardo, autor
de um best-seller que teme
ter a sua fonte de inspiração
denunciada.

Na abordagem dos intrin-
cados vínculos entre os pro-
tagonistas, Eduardo Vaisman
não chega a contribuir com
um novo olhar. Fica a sensa-

Apoiado na força do elenco, longa de Eduardo Vaisman aborda desencanto com o jornalismo
Divulgação

Por Rodrigo Fonseca

CINEMA

Falando de sexo com o Tremendão
17 MINUTOS COM Carlos Diegues

BILHETERIAS

No Brasil
1. “Planeta dos
Macacos: a origem”

2. “Cowboys & Aliens”

3. “O homem do
futuro”

4. “Os Smurfs”

5. “Larry Crowne —
O amor está de volta”

Um faroeste de corte argentino
● Representado nas telas brasileiras por “Um conto
chinês” e “Medianeras”, o cinema argentino descobriu no
faroeste um novo filão. Produções fiéis à cartilha do
bangue-bangue como “Aballay, el hombre sin miedo” (na
foto), de Fernando Spiner, e “Vaquero”, de Juan Minujín,
começam a aportar nas salas exibidoras de Buenos
Aires, inaugurando um movimento similar ao ocorrido
na Itália dos anos 1960, que originou o western spaghetti.

Vitória celebra o Rei
● Agendado de 7 a 12 de no-
vembro, o festival Vitória Ci-
ne Vídeo, em sua 18a- edição,
vai prestar um tributo a Ro-
berto Carlos, exibindo pro-
duções documentais sobre o
Rei e as ficções de Roberto
Farias estreladas pelo ator.
Este ano, a mostra capixaba,
outrora dedicada a curtas-
metragens, inaugura uma
competição de longas.

‘Blitz’ nas locadoras
● Baseado em romance do ir-
landês Ken Bruen, sinônimo
de polêmica na literatura
contemporânea por sua in-
vestigação sobre a intolerân-
cia, o thriller britânico “Blitz”,
de Elliott Lester, não teve es-
paço nos cinemas brasilei-
ros, “estreando” apenas nas
locadoras. Jason Statham é
um detetive que caça um as-
sassino de policiais.

‘180°’

Daniel Schenker
segundocaderno@oglobo.com.br

CURTAS

Hoje
• A partir das 17h, o Arquivo Na-
cional (2179-1350) exibe os curtas
“O coração de Dom Quixote”, de
André Berenger e Nina Tedesco,
“Mais que noventa minutos”, de Ca-
du Marconi e Nina Tedesco, e “Cine
Dois Rios”, de Aline Benevides Ma-
gioli, Bruna Rafaela Veiga, Carla
Chiappetta Le Berre, Diego Barbosa
da Silva e Flávia Carmagnanis .

Amanhã
• Estreiam os longas “180º”, “Além

da estrada”, “Conan, o bárbaro”,
“Glee Live 3D”, “Manda-Chuva —
O filme”, “Desassossego”, “Diário
de um banana 2 — Rodrick é o ca-
ra” e “Pronta para amar”.
• Às 19h, o Instituto Moreira Sal-
les (3284-7400) exibe “Bonequi-
nha de luxo” (1961), de Blake
Edwards, em comemoração pelos
50 anos do filme.
• Vencedor do Grande Prêmio do
Júri no Festival de Cannes de
1993, “Tão longe, tão perto”, se-
quência de “Asas do desejo”

(1987), será exibido hoje, às
19h, na mostra Wim Wenders —
Imagens que Obedecem, na Caixa
Cultural (2262-5438).

Sábado, dia 17
• Revisitando os clássicos do
expressionismo alemão numa
retrospectiva do movimento, a
Cinemateca do MAM (2240-
4944) exibe “Fantasma”
(1922) de F. W. Murnau, às
16h, seguido por “Aurora”
(1927), às 18h.

Domingo, dia 18
• Judy Garland solta a voz no musi-
cal “Agora seremos felizes” (1944),
atração das 14h na Mostra Vincent
Minnelli, no CCBB (3808-2070).

Terça-feira, dia 20
• Estrelado por Steve McQueen
e Edward G. Robinson, “A mesa
do Diabo” (1965), de Norman
Jewison, celebrizado pela trilha
sonora de Lalo Schifrin, será
exibido às 19h pela mostra É o
Jazz, no CCBB.

SEGUNDA-FEIRA
Artes Visuais

QUARTA-FEIRA
Artes Cênicas

QUINTA-FEIRA
Cinema

SEXTA-FEIRA
Transcultura

TERÇA-FEIRA
Música

Entre a ética e a paixão

ção de que o panorama hu-
mano descortinado já foi
conferido outras tantas ve-
zes na tela. E a questão ética
que assombra Bernardo se
revela totalmente injustifica-
da. A história é apresentada
por meio de fragmentos refe-
rentes a instantes temporais

diversos da relação travada
entre Russell, Anna e Bernar-
do, mas a opção pela não-li-
nearidade, realçada na mon-
tagem assinada por Ana Tei-
xeira, não confere maior in-
teresse ao todo.

O espectador pode envere-
dar pela apreciação de temas

periféricos (e atuais), a exem-
plo do comentário lançado pe-
lo diretor sobre a crise enfren-
tada pelos jornalistas. Esta é a
profissão dos três persona-
gens, que vivem etapas varia-
das na carreira. Eles acabam
se afastando da redação de
jornal para abraçar outras fun-

ções — Bernardo se torna es-
critor, Anna vira editora e Rus-
sell adere a um exílio voluntá-
rio ao assumir os negócios na
fazenda da família. Funções
bem distantes da agitação do
jornalismo, evocada nas cenas
que reproduzem a descontra-
ção dos encontros nos bares.

MALU GALLI vive uma jornalista que troca a redação pelo mercado editorial e se envolve com o suposto autor (Felipe Abib) de um best-seller

Eventuais farpas também des-
pontam, como a menção ao fa-
to de Anna costumar se dedi-
car ao lançamento de literatu-
ra espírita.

Vaisman, responsável pelo
ótimo curta-metragem “Dedi-
catórias” (1997), preocupa-se
em diferenciar os personagens
na esfera sócio-econômica —
a escalada de Bernardo, do
apartamento tipicamente ba-
gunçado ao conforto propor-
cionado pelo sucesso, a ele-
gância de Anna, sempre envol-
ta em atmosfera refinada, e a
reclusão de Russell na ampli-
dão da propriedade familiar.

Prêmio de público em Gramado
Vencedor do júri popular no

Festival de Gramado de 2010 e
premiado no Festival de Cine-
ma Brasileiro de Miami, “180°”
perde pontos com a ausência
de uma concepção mais rigo-
rosa, em especial no que se re-
fere à falta de consistência do
roteiro e dos próprios perso-
nagens. Sua salvação está na
apreciável naturalidade que
marca o desempenho do elen-
co, que sustenta embates con-
tundentes e justifica o ingres-
so. Se Felipe Abib desponta co-
mo um rosto menos conhecido
no cinema, Eduardo Moscovis
e Malu Galli têm destaques no
currículo — ele em “Cabeça a
prêmio” (2009), de Marco Ric-
ca, e “Bendito fruto” (2004), de
Sérgio Goldernberg; ela em
“Achados e perdidos” (2005),
de José Joffily, e “Areia” (2008),
de Caetano Gottardo. ■

● Premiado pelo conjunto de sua obra no Festival de Cinema do
Douro, encerrado no domingo em Portugal, Carlos Diegues foi o
diretor escolhido por Erasmo Carlos para traduzir na língua do
videoclipe a picardia de “Kamasutra”, uma das faixas de “Sexo”, o
novo CD do Tremendão. Ator em filmes como “Roberto Carlos e o
diamante cor-de-rosa” (1968) e “Os machões” (1972), Erasmo re-
cicla seus dotes para interpretar no vídeo, que já está disponível
no YouTube, espaço virtual que o diretor de “Bye bye Brasil”
(1979) define como uma vitrine para o cinema do futuro. Prepa-
rando um novo longa-metragem, Diegues — que vai ganhar uma
retrospectiva no Lincoln Center, em Nova York, em 2012 — conta
como foi levantar a bandeira da liberdade sexual fora do cinema.

O GLOBO: “Kamasutra” brinca
com o erotismo numa produção
que tem as liberdades narrativas
de um curta-metragem. Como foi
o processo de traduzir a sexua-
lidade, em sua diversidade, na
linguagem do videoclipe?
CARLOS DIEGUES: Uma das
bandeiras mais generosas da
cultura dos anos 1960, de onde
eu vim, foi a do fim do precon-
ceito sexual. De lá para cá, a
Humanidade recuou nesse
particular, e acho que deve-
mos insistir no ideário de um
sexo desprovido de traumas,
punição e interdições medie-
vais. Aproveitei a ótima músi-
ca de Erasmo e Arnaldo Antu-
nes para fazer o elogio disso.
Além de Erasmo e sua música,
usei também o jovem come-
diante George Sauma, dando
humor, leveza e graça ao as-

sunto. O único clipe que dirigi
antes desse foi “Exército de
um homem só”, para os Enge-
nheiros do Hawaii.

● No anos 1980 e 90, a MTV
era a casa dos videoclipes.
Hoje, o YouTube virou a sala
de estar do formato. O que o
YouTube representa para o
cinema como vitrine?
Gosto muito do que Caetano
Veloso diz do YouTube: “Ele é
uma lixeira onde você pode
encontrar pérolas raras.” Algu-
ma coisa do futuro do audiovi-
sual se encontra no YouTube,
e só trabalhando muito com
ele nós vamos descobrir o que
é. Não creio que a juventude
de hoje veja muito a MTV, co-
mo via no passado. A MTV se
tornou conformista e muitas
vezes chata, repetidora do que

já está no resto da TV. Aí, é me-
lhor você perder o dia no You-
Tube, procurando tanto o que
tem na MTV como as pérolas
raras do Caetano. Não tenho
preconceito em relação às vi-
trines do cinema, não vejo
muita diferença se meu filme
vai passar numa sala de exibi-
ção, na TV ou na internet.

● Como está a produção de
seu novo longa, “O Grande
Circo Místico”?
O filme tem a ver, em parte,
com o universo do videoclipe.
Espero poder filmar no ano
que vem. Por enquanto, ainda
não começamos a montar a
equipe. Mal começamos a es-
calar o elenco, que terá dois ou
três atores estrangeiros. Hoje,
o único ator confirmado é Lá-
zaro Ramos. (R.F.) ■
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“CONTÁGIO”

Nos EUA
1. “Contágio”

2. “Histórias cruzadas”

3. “Warrior”

4. “A dívida”

5. “Colombiana”
Fontes: Filme B e Box-Office Mojo

O GLOBO NA INTERNET
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..................................................
NO TWITTER

oglobo.com.br/rioshow

twitter.com/Rio_Show

•Assista ao trailer e
programe-se vendo salas e
horários de “180º”

• Confira a programação da
mostra do cineasta Vincent
Minelli, em cartaz no CCBB
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 set. 2011, Segundo Caderno, p. 4.




