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Kubrick previu uma nova
linguagem em O Iluminado
Stanley Kubrick é dessas poucas unanimidades. Seus filmes estão misturados
ao inconsciente coletivo da segunda
metade do século 20 e suas cenas de
ficçãosãoemblemáticas osuficiente para servir de parâmetro para outras cenas da vida real. Sua obra sempre cutucou parte do tecido comportamental
de sua época e foi se tornando esparsa à
medida em que sua reputação ia crescendo. Em 46 anos de atividade, o diretor fez apenas 13 filmes – em seus últimos 30 anos de vida, realizou apenas
quatro.
OIluminado,de1980,seuantepenúltimo filme, é festejado como uma das
maioresobras-primas doterrornocinema. Os fantasmas de Kubrick eram cenas apavorantes e épicas: duas crianças

gêmeas mudas no meio de um corredor, umaonda de sangue saindo de dentro de um elevador, o sinistro quarto
237 e a lenta transformação do personagem de Jack Nicholson – em sua maior
atuação – de um correto pai de família a
um psicopata enraivecido.
Entre os críticos, há quem reclame da
liberdade poética tomada por Kubrick
ao adaptar o romance de Stephen King,
na época considerado um novo alento à
literatura de horror nos Estados Unidos. Mas Kubrick nunca foi considerado fiel às obras originais que se dispôs a
adaptaresempre asusoucomoplataforma para explorar suas próprias ideias,
cenas econcepções. Foi assim com Lolita de Vladimir Nabokov, com Laranja
Mecânica de Anthony Burguess, com o

conto de Arthur C. Clarke que inspirou
2001eassim tambémseria comOIluminado. Masumdocumentário doanopassado une diferentes interpretações pa-

CAMADAS

Filme de 1980 traz
múltiplas referências
ra chegar a uma conclusão impressionante sobre o filme de 1980.
Room 237 - ou Quarto 237 -, de Rodney
Ascner, mostra que O Iluminado não é
apenas um filme de terror. São várias
camadas de interpretação que mostram que o filme conta não uma, mas

várias histórias: há referências ao holocausto nazista escondidas no roteiro, à
chacina do povo indígena norte-americano em diálogos e detalhes da direção
de arte, referências à lenda que Kubrick
teriaforjadoo filmedaApollo11pousando na Lua, jogos de óptica, a onipresença do número 42, quebra-cabeças, personagens que se superpõem, truques
que só podem ser identificados depois
que cenas são vistas múltiplas vezes,
formas geométricas subliminares, takes que se repetem em referência. Somos apresentados a pontos de vista de
críticos, acadêmicos e historiadores.
Há evidências que muitas dessas camadasforamdeixadasdepropósitoporKubrick.
Até que, num dado momento do documentário, alguém cita o dono de um
site chamado MSTRMND (“mastermind” sem as vogais), que conta com
uma longa dissertação sobre o filme.
Em texto, surge um aviso explicando
que,mesmo procurado, ele não quis dar
entrevista ao documentário. Visitei o
site e li não apenas a tese sobre O Iluminado como as diversas reflexões sobre
diferentes filmes e um dos pontos principais de suas análises é o fato de que

diretores de cinema não lidam apenas
com as histórias que cogitam em seus
roteiros.
E, num dado momento, o autor cogitaa possibilidadede Kubrick estar antecipando uma nova linguagem que não
necessita de palavras – e sim que empilha imagem, som, movimento, referênciase, também, texto, que poderia substituir a escrita num futuro próximo.
Lia esse texto no computador quando, num impulso quase inconsciente,
acionei o alt+tab e pulei blogs, as timelines do Twitter e do Facebook, alguns
tumblrs, páginas de notícias que intercalam texto, áudio e vídeo. E vi que já
estamos indo rumo a esta nova linguagem – isso sem contar emoticons, emojis, gifs animados e diferentes tipo de
fontes...
Kubrick, mais uma vez, tinha razão.
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O Google Reader vai mesmo acabar. Enquanto usuários
reclamam, empresas começam a corrida pelo seu substituto
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O fim. Quem
entrou no
Google Reader
semana passada encontrou
o aviso lacônico: o serviço
vai acabar

Vinicius Felix

vinicius.felix@estadao.com
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Acesse o Google Takeout,
site onde você pode fazer o
download de dados de
todos os serviços Google, e
selecione o Reader
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Baixe o zip. que levará o
nome do seu e-mail. O
arquivo com suas inscrições
está nesta pasta. É ele que
você usará para transferir
seus dados para outro leitor

.ZIP
O Takeout irá
calcular o tamanho
do seu dados. Na
sequência, clique
em “Criar Arquivo”
para ele compactar
os arquivos

de

st

3

é a única: outras menores se propagaram com menor repercussão. Ainda no time de pessoas
que lamentam o fim do Reader,
estão nomes como Ezra Klein,
colunista do Washington Post,
David Carr, colunista do New
York Times e o escritor Daniel
Galera. “É uma asneira achar
que uma rede social pode substituir um agregador de artigos. O
pessoaldoGoogleparece acreditar nisso. Uma coisa é organizar
o que queremos ler, outra é ler o
queoutraspessoas,bancosdedados e algoritmos acham que vamos querer ler”, comenta Gale-
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Quem tinha a rotina de acordar e
já checar as novidades do dia a
partir de seus feeds no Google
Reader vai precisar encontrar
umaalternativa. Na últimaquarta-feira, 13, o Google anunciou
que vai aposentar de vez o seu
leitor de RSS – padrão que extrai
publicaçõesdesites de notícias e
blogs e os exibe através de serviços como o Google Reader. É o
golpe definitivo em um produto
que vinha sendo deixado de lado
praticamente desde seu lançamento. Seu fim é em 1º de julho.
A morte do Reader tem sido
lenta e dolorosa. Em 2011, o fim
do leitor já tinha sido decretado
porseususuários,quandooGoogle eliminou todas as suas ferramentasdeintegraçãosocial.Acaboualiapossibilidadedecomentar, dividir posts com os amigos,
seguirconhecidosepessoasinteressantes, funções que davam
um ar de rede social paralela à
ferramenta.
Naépoca,osusuárioslamentaramfazendocampanhaepostando cartazes pedindo que o Googlesalvasse o Reader. Não adiantou. Mesmo assim, desta vez os
órfãos também se mobilizaram.
A petição Keep Google Reader
Running (Mantenham o Google
Reader funcionando) postada
naplataformaChange.orgalcançou mais de 100 mil assinaturas
em dois dias e respondeu sozinho por 24% do tráfego total de
usuários dentro da plataforma
de petições públicas. “É o jeito
queleioainternet”, escreveuum
assinante espanhol que apoia o
abaixo-assinado. E a petição não
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ra, que utilizava o recurso há
anos para organizar toda sua leitura na web. Até o filósofo Pierre
Levyfezquestãodeentrarna história postando em seu Twitter o
vídeo com o meme em que Hitler descobre o fim do Reader.
Na paródia, uma cena retirada
do filme A Queda,de 2004, o ditador sentencia: “Sem o Reader o
RSS está morto”.
Mas não é o que pensa Marco
Arment, criador do Instapaper.
“Essa é uma ótima notícia”, postou em seu blog. Arment acredita que agora finalmente veremos alguma inovação de verda-

de na área do RSS, graças à competiçãoentreempresasparacriarem uma nova ferramenta que
seja popular. O Google não dá
sinais de que pretende voltar a
trabalhar nesta área.
O Digg, site que reúne os links
maisinteressantesdaweb,foirápido em anunciar na quinta-feira, 14, que já está trabalhando em
um novo leitor RSS – e pediu sugestões dos usuários.
E os serviços semelhantes ao
Reader começaram a sofrer com
a migração em massa. O The Old
Reader, lançado com a proposta
demantero aspectosocialdoantigo leitor do Google, sofreu
uma enxurrada de acessos e trabalhaparatransformaraestrutura pensada para 20 mil usuários
em algo funcional para 50 mil.
“Quandocomeçamosisso,eraalgo para nós e nossos amigos.
Não esperávamos que muitos de
vocêssejuntassemanós”.OReeder, agregador para dispositivos
móveis, fez questão de anunciar:
“Vamos continuar funcionado”,
enquanto o Feedly, outro concorrente, preparou até um guia
decomo realizar a transferência.
O Google Reader não vai embora sozinho. Junto com ele, o
Google desativa cerca de 70 serviços e funcionalidades, em sua
maioria produtos pouco conhecidos que não emplacaram ou se
transformaramcomotempo,como o Google Building Maker,
Google Cloud Connect e o Google Voice App para o Blackberry.
“Precisamos de foco”, disse Urs
Hölzle, vice-presidente de infraestrutura técnica. A explicação dada é a mesma das últimas
grandes faxinas que a empresa
fez, tanto em 2012 quanto em
2011, quando eliminou o fracassado Google Wave.

PARA ONDE EU VOU?
Na tentativa de copiar o antigo
Reader, o The Old Reader
conquista pelo visual
semelhante. Além disso,
recupera os aspectos sociais.

Utilizando os dados do Reader,
o Feedly tem uma transição
simples e automática.
Organiza os feeds de maneira
agradável, como em um site de
notícias.

O Netvibes organiza a leitura
em pequenos quadros com os
últimos posts de cada inscrição
– pouco prático se você tiver
muitos feeds. Mas tem suporte
para e-mail, Facebook e Flickr.

Respeita o visual do Google
Reader e tem como diferencial
a possibilidade de visualizar o
site no formato original. O
problema é que apenas a
versão paga está disponível.

O cadastro no Pulse pode ser
feito com o Facebook. Mas
esse leitor não aceita a
transfência de contéudo. Você
pode acessar apenas os feeds
oferecidos por eles.
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2012, Link, p. L4.

