2 SEGUNDO CADERNO
l

Quarta-feira, 17 de fevereiro de 1999

O GLOBO

.

‘Um copo de cólera’ representa Brasil em Berlim
Filme de Aluisio Abranches sobre Raduan Nassar é exibido na Panorama; vencedor do Sundance passa na competição
AFP

Brasil se fez presente ontem, mesmo sem filmes
na competição, no Festival de Berlim. “Um copo
de cólera”, longa-metragem de estréia de Aluisio Abranches sobre
o livro de Raduan Nassar, passou
na sessão paralela Panorama, em
estréia mundial. Júlia Lemmertz e
Alexandre Borges, um casal na vida real, dá vida ao casal imaginado por Raduan: ela é uma jornalista o tempo todo conectada
com o mundo real; ele, um recluso, um homem de vagos pensamentos anarquistas, com um rico
passado intelectual, mas que desistiu da sociedade indo viver numa chácara afastada. Em 24 horas de intenso (e feliz) relacionamento sexual, os dois confrontam
sua visão de mundo.
Filmado integralmente num sítio de Vargem Grande, no Rio,
“Um copo de cólera” é o primeiro
filme sobre um livro de Raduan a
virar filme — um outro, “Lavoura
arcaica”, de Luiz Fernando Carvalho, está em produção. Abranches, autor do curta “A porta
aberta”, não se intimidou com o
denso universo literário.
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Harvey Keitel apresenta “Three
seasons” na competição
Ontem também chegou a Berlim a atriz Shirley MacLaine. Ela
será homenageada hoje pelo festival, recebendo um Urso de Ouro
pelo conjunto de sua carreira, em
cerimônia na qual será exibido o
filme “Muito além do jardim”, de
Hal Ashby, de 1979, em que contracena com Peter Sellers. Ela já
recebeu dois Ursos de Prata de
melhor atriz: em 1959 por “Elas
querem é casar” e em 1971 por
“Desperate characters”.
O destaque de ontem na mostra competitiva foi o vencedor do
último Sundance Film Festival,
“Three seasons”, filme de estréia

do americano descendente de
vietnamitas Tony Buy, produzido
por Harvey Keitel, o único americano que também faz parte do
elenco. Todo passado no Vietnã
contemporâneo, o filme conta
quatro diferentes histórias que se
entrelaçam e formam um retrato
do país pobre que venceu uma
guerra dos Estados Unidos. Desde que estreou no Sundance vem
sendo aclamado como um grande
filme humanista.
Keitel veio a Berlim apresentar
pessoalmente o seu primeiro filme como produtor, em que faz o
pequeno papel do ex-soldado
americano que volta ao Vietnã para procurar a filha que ele nunca
viu. Esta história, ao lado da trajetória do menino vendedor ambulante, da prostituta que sonha
em sair do Vietnã mas é alvo da
paixão de um ciclista-taxista típico e da mulher que desenvolve
uma relação espiritual com um
velho poeta moribundo, compõe
o retrato do país atual, muito diferente dos clichês com que o
Vietnã é normalmente apresentado.
Hoje, além da exibição em competição do filme turco “Viagem ao
sol”, de Yesim Ustaoglu, dois ve-

teranos diretores também apresentam seus trabalhos que vão
concorrer ao Urso de Ouro. O
francês Bertrand Tavernier mostra “Ça commence aujourd’hui” e
o polêmico canadense David Cronenberg vem com “eXistenZ”.
Cronenberg mostra um
pesadelo num mundo virtual
Tavernier, que ganhou o Urso
de Ouro em 1995 com “L’appat”,
sobre o problema da delinqüência juvenil, volta a abordar um tema social: “Ça commence audjourd’hui” é uma história a partir
das conseqüências do desemprego europeu e das medidas dos governos em cortar os gastos com
educação. O filme é centrado
num diretor de escola vivido por
Philippe Torreton.
Cronenberg também pega pesado. Seu “eXistenZ”, estrelado
por Jude Law, Jennifer Jason
Leigh, Willem Dafoe, Sarah Polley
e Ian Holm, aborda o mundo dos
jogos de computador. Numa história que dilui totalmente as fronteiras entre ficção e realidade, o
diretor de “Crash” vai fundo num
pesadelo vivido pelos personagens num mundo totalmente virtual. n

SHIRLEY MACLAINE chega a Berlim: a atriz ganha Urso de Ouro especial
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‘Terceira corrente’ para achar a identidade
Morelenbaum estudou de Stravinsky a Coltrane, de Milton Nascimento a Bartók

Marco Antonio Teixeira/17-3-97

Uma escola de música em Boston
que estimula a liberdade artística; o uso do violoncelo como instrumento de improviso e o contato com Tom Jobim, cuja obra Jaques mantém no Quarteto JobimMorelenbaum (ao lado de sua
mulher Paula e de Paulo e Daniel
Jobim, respectivamente, filho e
neto de Tom), são mais alguns
dos marcos na trilha do músico.
l EM BOSTON: A New England,
em Boston, é uma escola de música com uma visão muito aberta.
Uma das coisas que mais me
atraiu lá foi um departamento
chamado third stream ( terceira
corrente). Criado pelo compositor americano Ron Blake, trata da
evolução do estilo pessoal de cada um, o oposto da main stream
da Berklee School. Todo o desenvolvimento do aluno se baseia na
dissecação e análise de estilos
pessoais de compositores das
mais diversas origens e formações, de Stravinsky a John Coltrane, além de um aprofundamento
em música étnica. A gente estuda
música do Ceilão, da Espanha, da
África, do Brasil. Durante o tempo em que estive lá, entre 1978 e
1980, estudei Milton Nascimento
nessa cadeira ao mesmo tempo
em que estudava Bartók, entendia um pouco da música de Java,
que tanto influenciou Debussy, e
também de música chinesa. Fora
isso a escola tinha duas orquestras sinfônicas, departamento de
música erudita, além de outro de
jazz muito forte, comandado por
professores do calibre de George
Russel e Jimmy Duffrey.
l OUVIDO INTERNO: A rr a nj o
propriamente dito eu não estudei. Mas estudei composição e todo o curso se baseava em grafia
musical. Meu professor, Tom MacKinley, compositor, grande improvisador e pianista de jazz que
escreve para todas as sinfônicas
americanas, dizia que composição não se ensinava e que o mais
importante era você expressar, o
melhor possível, as suas idéias
através de uma grafia musical clara para facilitar a leitura e o entendimento do músico que fosse
tocar. Tudo isso voltado para o
desenvolvimento do ouvido interno. Ele botava a gente na sala
de aula escrevendo para uma determinada formação, cordas ou
sopros, durante uma hora, sem

MORELENBAUM (À ESQUERDA), com seus companheiros no Quarteto: o baterista Feijão, Paula, Daniel e Paulo Jobim

instrumento nenhum. Depois, na
segunda hora, entrava o grupo de
instrumentistas para executar o
que escrevíamos e o professor
comentava com a turma.
O VIOLONCELO: Vill a-lo bos
aproximou o violoncelo da cultura brasileira. Muito antes de me
tornar músico profissional, o cello já estava presente na música
dos meus grandes ídolos, Tom Jobim e Egberto Gismonti. Seguramente tem aí um espelho em Villa, que era apaixonado pela música folclórica e popular. Mas, durante determinada época, o violoncelo não era considerado um
instrumento bom para o improviso. Acho que o nome define exatamente: instrumento, um meio
de você expor as suas idéias. Tem
gente que expõe com a voz, tem
gente que expõe com a caneta e
outros com um instrumento musical. Se você domina a técnica de
um instrumento, qualquer que
seja, sabe se exprimir emocionalmente por ela, pode improvisar.
l

l TOM JOBIM: Foi um grande presente da vida estar próximo a ele,
que era um grande mestre, e saber que a música que eu produzia
estava sendo ouvida por um grande mestre. Cada nota que eu tocava, cada pensamento musical

que me ocorria tinha como parâmetro um cara nas alturas, um cara de um aprofundamento musical raríssimo na história da música. O maior susto que levei foi no
primeiro ensaio que tive com
Tom, quando eu perguntei a ele
onde deveria tocar e o que ele
queria que eu fizesse. Ele respondeu: “Faça o que você quiser”.
l CENTRADO NO BRASIL: Tive a
sorte de fazer trilhas de filmes importantes como “O quatrilho”,
‘Tieta”, “Orfeu”, “Central do Brasil”. Na época da ditadura, sempre se falou muito em países desenvolvidos e subdesenvolvidos
e a minha visão é atrelada a isso.
Ainda existe um subdesenvolvimento de visão no Brasil. A indústria cinematográfica americana é
o que rege por lá, trazendo credibilidade para todas as outras indústrias dos EUA. Isso ainda falta
ser desenvolvido no Brasil, o que
mais identifica uma nação é a sua
cultura. Quando derem a importância devida ao binômio educação e cultura as possibilidades de
o Brasil se desenvolver economicamente se ampliam. No caso de
“Central do Brasil”, na verdade,
Antonio Pinto, um compositor de
muito talento que vem da área de
propaganda e com grande experiência de criação em cima de

imagens, já vinha trabalhando
com o Waltinho. Os dois sentiram
necessidade de uma roupagem
orquestral e me chamaram. A primeira vez que vi o filme, num
computador com imagem precária, fiquei muito emocionado e
me apaixonei pelo projeto. O trabalho com Antonio se desenvolveu de uma maneira tranqüila e
caseira. No início foi fácil e no final, trabalhoso, pelo grau de exigência do Walter para se chegar a
um padrão internacional de qualidade. A música foi gravada e finalizada no Brasil. O material humano brasileiro está evoluindo,
muita gente se especializando.
Equipamento e ótimos estúdios a
gente tem também. Mas faltam
estúdios para gravação de trilhas
de cinema. Agora mesmo gravei
uma sinfônica em estúdio e tive
de fazer o trabalho por partes
porque o estúdio não tinha dimensões para abrigar a orquestra
inteira. Tivemos grandes estúdios no tempo do rádio, quando
as gravações eram diretas e ao vivo. Existem projetos para grandes estúdios mas fomos freados
pela crise... Espero que seja uma
onda passageira e que retomemos o desenvolvimento. n
MARIO ADNET é compositor e
ar ranjador
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HILDEGARD ANGEL
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A coluna de Hildegard Angel está sendo publicada hoje no caderno Carnaval 99.

PARQUE GRÁFICO

BERLIM

— Sinto como se tivesse um
Shakespeare na mão, tal a condensação de assuntos tratados
tão bem em apenas 80 e poucas
páginas — diz Abranches. — No
filme, segui a linha da paixão entre os dois personagens, uma relação em que está presente o humano, o político, o existencial.
Para dar conta desse universo,
Abranches optou por um filme
pequeno, concentrado nos dois
atores, e barato — custou apenas
R$ 800 mil.

