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Fenômeno

4.

OCódigoDaVinci

1.

Umapolêmica
religiosa comvalor
demarketing
OCódigodaVincidivide opiniões,mas
roteiro atravancadoprejudica adiversão

LinguagemdeCannesédosonho
WongKar-wai, presidentedo júri, propõeaseusparesquemantenhamamenteabertaa todasasobras

3.

●●ARRASA-QUARTEIRÃO –
O livro mais polêmico des-
deVersosSatânicos, deSal-
manRushdie (1989), sópo-
deria mesmo dar no filme
mais esperado do ano. No
embalo do lançamento
mundial de O Código Da
Vinci, a Editora Sextante
lançamais dois títulos que
orbitam em torno do best
seller deDanBrown:OCó-
digo Da Vinci – Roteiro
Ilustrado (R$ 49,90), com
275 imagens e vários se-
gredosdo set de filmagens
deRonHoward, eOCader-
no deViagens deOCódigo
Da Vinci (R$ 29,90), guia
que traz um roteiro deta-
lhado de ruas, igrejas, mu-
seus e monumentos per-
corridos por Robert Lang-
don e Sophie Neveu, os
personagens principais da
trama, pela Europa.

●●RECORDES–Desdeo lan-
çamento, em 2004, a Sex-
tante já vendeu 1.137.000
exemplares de O Código
Da Vinci. Os títulos de Dan
Brown venderam no Brasil
2.061.000 exemplares.

●● PIPOCA – As vendas nas
livrarias se refletem nos ci-
nemas: só a redeCinemark
jávendeu, emtodooBrasil,
quase12mil ingressospara
as sessões no fimde sema-
na. O filme chega ao mer-
cado brasileiro com 500
cópias, um investimento
da Sony de R$ 3,5 mi-
lhões só no lançamento.

●● FILA –Algumas sessões
já estão esgotadas: no Ci-
nemark Iguatemi (ama-
nhã, às 18h40e22h, sába-
do, às 18h40 e 22 h, do-
mingo, às 15h30); no Uni-
banco Arteplex (sexta-fei-
ra, às 20h e21h30); noCi-
ne Morumbi Shopping
(sexta-feira, às 20 h).

5.

2.

Luiz Carlos Merten
CANNES
ENVIADO ESPECIAL

Apesar dos protestos de gru-
pos religiosos, na terça-feira,
contrários à exibição do filme
que Ron Howard adaptou do
best-sellerdeDanBrown,aco-
letiva de ontem foi tranqüila e
até um tanto morna. Talvez
por uma estratégia de marke-
ting, a equipe de O Código Da
Vinci – que sabe estar traba-
lhandocomumassunto explo-
sivo, qual seja, a conspiração
da Igreja para impedir adivul-
gação do segredo milenar de
que Cristo foi um homem que
cedeuà tentaçãodacarne,dei-
tou-se comMaria Madalena e
tiveram uma filha – preferiu
evitar a polêmica. Mas esse é
o tipo do filme que vai dar o
que falar, prometendo mais
controvérsia do que A Paixão
de Cristo, de Mel Gibson. Sir
Ian McKellen foi o único dis-
postoapolemizar– “Seaspes-
soas se sentirem incomoda-
das, nãovejam,masnão impe-
çam os outros de verem.”
A coletiva de O Código Da

Vinci, semapresençadoescri-
tor Dan Brown, como chegou
a ser anunciado, realizou-se
ontem entre uma sessão de ci-
nema e outra coletiva, a do jú-
ri. A exibição foi a de Paris Je
t’Aime, projeto coletivo que
tem, entre quase duas deze-
nas de episódios, o realizado
por Walter Salles e Daniela
Thomas, Loin du 16ème.

FILHO DE MADAME
CatalinaSandinoMoreno faz a
imigrante que deixa o filho nu-
macrecheeatravessameiaPa-
ris para ir cuidar do filho de
uma madame. Sem tratados,
Salles eDaniela dizem tudo so-
bre a situação dos excluídos. O
filme pretende retratar a capi-
tal francesa sob a ótica de vá-
riosdiretores,amaioriaestran-
geiros. Filmes em episódios

quase sempre são irregulares,
quandonãoruins.Paris Je t’Ai-
me é bom, com seus episódios
assinados, entre outros, pelos
irmãos Coen, Bruno Polyda-
dès, Nobuhiro Sawa,Wes Cra-
ven, Alexander Payne, etc.
WongKar-wai éopresiden-

te do júri de Cannes em 2006.
Oautor deAmoràFlor daPele,
que forneceu a imagem para o

cartazdo festival,disseque to-
dacidade temsua linguageme
a deCannes é a do sonho. Com
seus companheiros de júri
(Tim Roth, Samuel L. Jack-
son,EliaSuleiman,PatriceLe-
conte,MonicaBellucci,Zhang
Ziyi e Helena Bonham Car-
ter), ele disse que quer com-
partilhar os sonhos dos gran-
des diretores que participam

da competição. E Kar-wai
citou um provérbio chinês,
aquele que diz que as jane-
las devem permanecer
abertas, não importa de
que direção sopre o vento.
Sua frase foi – “Espero que
mantenhamos todos amen-
te aberta para absorver o
queesses filmes tãodiferen-
tes têm para nos dizer.” ●

1.TomHankseAudreyTautou2.DecoraçãodoPalais3.DanBrowneoatorJeanReno4.Banhodesol emfrentedapirâmidededivulgaçãodo filme 5.OdiretorRonHoward (debarba) eoelenco

crítica
LUIZZANINORICCHIO

Polêmica? Bem, esse termo tem
valor comercial e, assim, o fato
deterdesagradadoàpartemais
conservadora da Igreja Católi-
ca talvez sirva para bombar o
filme na bilheteria. Esse tipo de
provocaçãofazpartedaestraté-
gia de lançamento e, quem pro-
testa contra o filme, tolamente
ajuda a fazer o seu sucesso.
Ditoisso,pareceemtudouma

falsapolêmicaestaemtornodeO
CódigoDaVinci.Certo, elemexe
com dogmas do cristianismo,
masofazdemaneiraficcional.É,
como tantas outras obras do gê-
nero,umaficçãohistórica.Guar-
dadasasdevidasproporções,ali-
nha-se, nesseparticular, a filmes
comoAÚltima Tentação de Cris-
to, deMartin Scorsese, e Je Vou
Salue Marie, de Jean-Luc Go-
dard, que aliás foi censurado em
1985pelo então recém-democra-
tizado Estado brasileiro. Todos
giramemtornodaposiçãodasfi-
guras femininas no dogma cris-
tão, numcaso aVirgemMaria e,
no outro, Maria Madalena. Será
o femininoaindaumtabu?
A ficção religiosa proposta

por Dan Brown, e retomada no
cinema por Ron Howard, vai
além dessa “releitura” histórica
do cristianismo. Incorpora te-
mas que, de tempos em tempos,
comovem o imaginário popular,
taiscomoseitassecretas,opoder
oculto da Igreja, códigos, simbo-
lismos, mistérios cifrados, etc.
Vamos recordar queum livrode
muito sucesso nos anos 60 foi O
Despertar dos Mágicos, de Louis
PauwelseJacquesBergier.Mais
recentemente, Umberto Eco
reintroduziu os Templários no
imaginário ocidental com seu O
PêndulodeFoucault.Antesdisso,
o próprioEco, demaneira erudi-
ta,jáhaviadialogadocomomisti-
cismomedievalemseumuitoven-
didoepoucolidoONomedaRosa.

Dan Brown teve a esperteza
de jogar todas essas referências
no liquidificador e dele tirar um
megabest-seller de estilo neutro
(ouseja,semestilo),quejogacom
o ocultismo e o sentidomisterio-
sodomundo.Queissotenhaape-
lo em época desencantada como
a nossa, pode ser tema interes-
santeparasociólogosdacultura.
O fato é que Brown faz sucesso,
assimcomoPauloCoelho.
OproblemadodiretorRonHo-

wardfoiacomodaremfilmeatra-
mademistério proposta no livro
de Brown. Tudo se articula em
torno da decifração de um enig-
ma.Antigos códigos, que devem
ser quebrados e pistas a serem
seguidas,passoapasso.Tudo is-
so, misturado às cenas de ação
obrigatórias em arrasa-quartei-
rões, acabou congestionando o
filme. Paraque o espectadorpu-
desse acompanhar todas as pis-
tas junto com o especialista em
símbolosRobertLangdom(Tom
Hanks) eSophieNeveu (Audrey
Tautou),ofilmetornou-sefalado
como jogo de futebol transmiti-
do pelo rádio. Como não conse-
gue se resolver no plano da ima-
gem, O Código Da Vinci precisa
explicar-se(ecadavezmaisàme-
didaqueatramaprogride)noní-
vel da fala.O roteirobriga como
filme e por isso ele parece às ve-
zes tão atravancado, sem fluên-
ciaedifícil deseguir.
Essadesarticulaçãodeplanos

prejudica o entretenimento. E,
lembremos,ofilmenãopassadis-
so: uma proposta de diversão,
por mais que polêmicas artifi-
ciaissejamlevantadasemseuno-
me.Nãofosseumprodutotãoca-
libradodemarketing, essas defi-
ciências poderiam afastar o es-
pectador.Masissonãodeveocor-
rer.OCódigoDaVinciéoprotóti-
po de filme-evento. Aquele que
despertadesejodeconsumopré-
vio e faz as pessoas se sentirem
desinformadas se não o assisti-
remnasprimeirassessões.Odifí-
cilserásesustentardepoisdoim-
pacto inicial, porque substância
para permanecer no imaginário
daspessoaselenãotem.●
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LAURENT EMMANUEL/AP

VALERY HACHE/AFP FRANÇOIS GUILLOT/AFP

ALASTAIR GRANT/AP

DIVULGAÇÃO

EXIBIDOONTEM,
PARIS JE T’AIME TEM
EPISÓDIOASSINADO
PORWALTER SALLES

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 maio. 2006. Caderno 2, p. D2.




