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editorial

ah, o Oscar... o principal resquício de competição em um mundo artístico e que, por definição, não compete. Porém, como nós, humanos,
poderíamos sobreviver sem nossas listas, nossa competição? Como nós
passaríamos nossos dias sem ter com o que discordar (ou concordar)?

O Oscar para uns é o evento cinéfilo mais importante do ano. Para outros, é
apenas a constatação de quem tem mais influência em Hollywood. Para alguns,
como nós, é um importante evento histórico que tem todo o potencial de retratar a visão artística da época (mesmo que a “visão artística” se resuma à quem
tem mais influência, não deixa de ser uma visão artística).
Assim, nós preparamos um Especial Oscar nessa edição da SuperMag, a bela,
cheirosa, formosa, bonita, simpática, de boa índole e esforçada revista digital
que você agora lê. No nosso especial, tentamos formular o filme perfeito para
ganhar o Oscar, analisamos a história das produções brasileiras no evento, te
indicamos alguns injustiçados pela Academia e analisamos alguns dos filmes
concorrentes do Oscar 2013.
Mas nem tudo é careca e dourado nessa edição da SuperMag. Pra você que está
meio por fora do Oscar e nem curte cinema tanto assim, nós temos a primeira
parte da análise comemorativa dos 20 anos da Morte do Superman, alguns
mangás que viraram filmes e uma nova sessão na revista: Do Fundo do Baú,
onde falaremos sobre séries de TV que já passaram dessa para uma melhor. E a
nossa primeira análise não poderia ser mais indicada: Six Feet Under.
Para completar, o mundo dos games não pode parar, com as nossas primeiras
impressões de DmC: Devil May Cry, uma vista de olhos na beta multiplayer de
Godo f War: Ascension e a nossa homenagem ao agora finado PS2.
É isso, amigo leitor. Você já deve ter me deixado falando sozinho e foi ler o material que produzimos. Tudo bem, divirta-se! Só não esqueça de dar o seu feedback no email contato@supernovo.net!
Um Abraço!
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DJANGO

LIVRE

Tarantino recorta elementos do western spaghetti, adiciona muitas piadas, black music
e faz quase três horas de uma das melhores
comédias do ano.

O western menos western
da carreira de Tarantino

uentin Tarantino é um nerd
clássico. Aprendeu a fazer cinema por conta dos inúmeros
filmes que assistiu, e isso está
absolutamente claro a todos
que assistem a qualquer uma de
suas obras. Ao todo são sete filmes,
e em todos eles vemos recortes,
adaptações e,
por que não,
m e l h o r a - mentos de filmes consagrados. Há quem diga que Cães de Aluguel, filme que lançou sua carreira como
cineasta, é uma cópia descarada de City
on Fire, filme chinês oitentista. Porém,
creio que todos aqueles que acompanham sua filmografia e a defendem, tem
isso em mente sob a ótica de que Tarantino é um ser muito peculiar, e seus gostos pessoais fazem seus filmes pularem
do conceito de ‘’plágio’’ para o conceito
de ‘’homenagem’’. O fato é que Taran-

tino faz filmes extremamente divertidos, adicionando suas visões insanas e
sobrepondo a ideia que, na maioria das
vezes (Pulp Fiction não conta), já existe.
Um filme necessita de alma, personalidade. E Tarantino sabe, como poucos,
alcançar esse nível de particularidade.
Como bom nerd, faltava a Tarantino
um filme western de verdade. Fã de
Sergio Leone e do western spaghetti,
o anúncio de que viria um filme com
essa temática não tardaria a aparecer.
Já passamos pelas artes marciais, pelas
quadrilhas de roubo a banco e até por
nazistas… Era chegada a hora da famosa ‘’câmera árida’’. E por incrível que
pareça, Tarantino consegue fazer de
Django Livre (Django Unchained, 2012)
o filme menos western de sua filmografia, transformando-o, porém, na
comédia que faltava em seu currículo.

O roteiro (do próprio Tarantino) nos apresenta a Django (Jamie Foxx), um escravo
que fora libertado pelo Dr. Schultz (Christoph Waltz) para que, juntos, pudessem
procurar e matar alguns bandidos. Schultz
logo descobre que Django tem um talento
nato para atirar, e lhe oferece mais algumas
buscas, prometendo-lhe uma parte das
recompensas. Django pega gosto pela coisa e decide libertar sua esposa Broonhilda
(Kerry Washington), que está servindo ao
escravocrata lunático Calvin Candle (Leonardo DiCaprio). Para isso, Django e Schultz
armam um plano e partem com a missão de
libertá-la.
É claro que uma mente insana como a de
Tarantino não deixaria de retratar o velho
oeste americano da forma mais crua e violenta possível. O sangue faz parte da história
americana, assim como também faz parte
da filmografia de Tarantino, logo, juntamos
aqui a fome com a vontade de comer. A violência chega a ser extremamente ridícula
em certos pontos, deixando a seriedade de
lado e assumindo-se absurda, e são nesses
pontos que o filme mostra sua verdadeira
identidade. Normalmente, um tiro a queima
roupa não poderia (em mentes sãs) significar algo engraçado. Tarantino, porém, justifica as balas sob a ótica do propósito maior
que é a libertação da esposa de Django, e
no meio disso ainda estão as escorregadias explicações de Schultz para as mortes
causadas. Quando alguém morre de forma
aparentemente injustificável, lá está o dentista caçador de recompensas com uma ordem judicial na mão.
Como já é de costume, as atuações aparecem como componente chave para o
ritmo do filme, que tem quase 3 horas de

duração. Christoph Waltz está absolutamente fantástico como dentista caçador
de recompensas e proporciona a maioria
das risadas que Django Livre dispõe. Sua
charrete com um molar gigante no teto já
demonstra o pouco tom de seriedade que
seu personagem carrega. Leonardo DiCaprio faz um dono de escravos extremamente
cruel quando cria, lá nos primórdios da
civilização americana, o MMA. Em determinados momentos, chega a assustar. O
destaque vai para Samuel L. Jackson, que
faz um velho escravo que chefia todos os
outros escravos da mansão de Calvin Candle. Stephen (Jackson) é a representação
dos poucos momentos de seriedade que o
filme possui. Ele é um escravo, negro, que se
assusta ao ver um negro, semelhante a ele,
montado em um cavalo. Um escravo chefiando escravos. Quando Stephen surge no
filme, a mensagem que fica é justamente
o que representa a loucura do velho oeste.
Os interesses de cada indivíduo fazem com
que, muitas vezes, seus próprios princípios
sejam deturpados.
A trilha sonora não respeita a cronologia do
filme. Como parte importantíssima em sua
filmografia, Tarantino homenageou a cultura negra com inúmeras canções, passando
da música de abertura ‘’Django’’ até o Hip
Hop atual, que compõe uma das melhores
cenas de ação do filme.
Com a participação do próprio Tarantino,
uma sequência impagável envolvendo gorros da Ku Klux Klan e atuações impecáveis,
Django Livre se mostra descompromissado
ao fazer o espectador gargalhar durante
boa parte do filme, e tem em um de seus
personagens a crítica central a sociedade
atual.
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LINCOLN
São 12 indicações ao Oscar, será que o
filme é tudo isso?
hega esta sexta-feira aos cinemas nacionais o
novo filme de Steven Spielberg que contará a
história
do 16º e talvez o mais importante Presidente da
história dos Estados Unidos da America. O longa já chega com a
expectativa lá no alto, afinal tem 12 nomeações ao Oscar 2013.
É uma pena que Spielberg tenha limitado o filme apenas ao último período da Guerra Cívil Americana. Aliás, ele restringe a
história de Abraham Lincoln à apenas um mês intenso e pequenos trechos de períodos maiores. O filme é
focado em como Lincoln conseguiu obter a aprovação
da 13º Emenda que abolia definitivamente toda o esquema escravocrata no país.
Sempre mostrando um Lincoln sereno, calmo e observador,
Spielberg consegue passar bem a ideia da índole do Presidente. Calma que eu já chego na parte que cabe à Daniel Day-Lewis.
Por que o Spielberg consegue? Porque ele abusa de sombras,
de ambientes escurecidos, de mostrar um Lincoln sempre de
cabeça baixa e pensativo. Raramente você verá os olhos do
personagem. Poucas vezes você o verá levantar a voz.
Daniel Day-Lewis também ajuda muito à construção
apressada do personagem, se você não sabe quem é
Abraham Lincoln, precisa descobrir em apenas um
mês da vida dela, um mês crucial e definitivo, um
mês marcado na história. Daniel consegue transmitir o quão aquela guerra transformou Lincoln, o quanto ela pesa nos ombros dele,
e o quão ansioso e desejoso ele esta por
resolver à situação. Não ela Day-Lewis ali,
era o Abraham Lincoln. Os elogios proferidos ao ator inglês (sim meus amigos,
ele é inglês) não são de maneira nenhuma exagerado.

Em certo momento do filme o personagem de Tommy Lee Jones, que é um
ex-rival de Lincoln, vai fazer um discurso
na Assembléia que votará a aprovação
da 13ª Emenda, ele vai falar sobre o
seu verdadeiro propósito. E diz:

“Eu não concordo com
a igualdade em todas
as coisas, eu concordo
com a igual perante à
Lei e nada mais”.
E ele completa e explica seu ponto de
vista, tudo ao som da bela trilha de John
Williams, num dos poucos discursos do
cinema que me deixou arrepiado. Por
que eu disse tudo isso sobre o personagem? Para dizer que a atuação de Tommy Lee Jones foi tão boa ou até melhor
que a de Daniel Day-Lewis.
Spielberg aposta numa fotografia escura e quase sempre como planos abertos, exagera nas sombras e feixes de
luz das janelas, sempre cobertas por
cortinas. Em certos momentos chega
a ser claustrofóbico ver o filme. Talvez
tenha sido intencional, para nos fazer
sentir o que Lincoln sentia, a pressão
que ele sentia e o desejo de acabar
com a Guerra e ao mesmo tempo com
o regime escravocrata nos Estados Unidos. Achei bem sucedida a tentativa de
Spielberg. A trilha de John Williams não
precisa de palavras, é sempre brilhante
e duas cenas ficam como referência. O
discurso de Tommy Lee Jones como já
referi. E a genial última cena de Lincoln
no longa, quando ele caminha de costas com sua bela Cartola, e a fotografia
o enquadra numa perfeita posição para
as cortinas da porta à sua frente formarem asas como se ele fosse um anjo.
Eu achei essa concepção genial tanto de
Spielberg como na trilha suave em tom
de despedida dos sopros de Williams.
Pra fechar vale deixar claro duas coisas:
Lincoln não é um filme com uma grande
trama ou surpresas de roteiro. É uma biografia (apesar de eu não achar), é ba-

seada em fatos
históricos e não
tem nada de
ficção ou fantasia como o outro
Abraham Lincoln
que caçava vampiros. Ou seja, se você conhece
um pouco de história americana
não ira se surpreender. Tem mais
um ponto à levar em conta, Lincoln não
é um filme divertido, nem deveria ser. É
uma bela obra cinematográfica, belíssima, mas para os amantes do cinema e
da história.
Lincoln chega aos cinemas nesta sexta-feira, dia 25 de Janeiro, e tem direção
de Steven Spielberg. O roteiro do longa
é baseado no livro Team Rivals de Doris
Kearns Goodwin. O elenco do longa conta com nomes como Daniel Day-Lewis
(Gangues de Nova York), Tommy Lee
Jones (Onde os Fracos não Têm Vez),
Joseph Gordon-Levitt (A Origem), Sally
Field (O Espetacular Homem-Aranha),
Jackie Earle Haley (Watchmen), David
Strathairn (O Ultimato Bourne) e outros.

É uma bela obra
cinematográfica,
belíssima, mas
para os amantes
do cinema e da
história
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Indomável

SonhadorA
Um cenário desolado
serve de pano de
fundo para a mágica
história de “Indomável
Sonhadora”
Em um futuro (bem) próximo, o meio
ambiente ruiu - conforme tantos especulavam. Com o derretimento dos
polos, cidades foram engolidas pelas
águas, fazendo com que a população
recuasse e se entrincheirasse atrás
de grandes muros.
E é nesta realidade distópica que
vive Hushpuppy. A pequena garota
já nasceu em condições adversas, e
nunca vislumbrou o que era o mundo antes do começo de seu fim. Ela
vive com o pai Wink no local batizado como A Banheira, que fica ao sul
das cidades, longe do limite de segurança estipulado, do lado de fora dos
grandes muros de contenção. Para a
sociedade remanescente, estas pessoas são inferiores, problemáticas e
passíveis de caridade... Já os mesmos
se sentem livres.

Mas o preço da liberdade é alto, e
a população desprovida de bens
matérias sabe disso - ela se empenha
a todo momento em apurar seu espírito de sobrevivência. A Banheira
é um grande amontoado de lixo,
empilhado por chuvas torrenciais e
alagamentos, que são um constante temor em suas vidas, em especial
da pequena Hushpuppy. A bebida é
uma eterna e honesta companheira
dos mais velhos, não existem médicos, escolas são improvisadas e a
locomoção por áreas alagadas é difícil. Mesmo assim, como foi dito, eles
são livres, sendo a altura da água a
grande preocupação de suas vidas.
“A Indomável Sonhadora” não é um
filme fácil. Seu ritmo lento e contemplativo se mostra distante dos
grandes públicos, acostumados com
algo mais palatável. O tom documental serve para transformar tudo em
realidade, mesmo que fantasiosa.
A câmera na mão, sempre em movimento, recorta cenas de maneira instigante, encontrando ângulos belíssimos e incomuns, repletos de luz na

maior parte do tempo.
O diretor iniciante Benh Zeith oferece
apenas reflexão com sua obra.
Apesar da trilha sonora inspirada nos
direcionar a um tom melancólico e
dramático, o sentimento nunca se
completa. Existe certa austeridade
no filme, um contraste certamente
irônico ao clima mágico estipulado.
É realmente desagradável ver toda a
sujeira em que estes seres humanos
vivem, a forma precária com que se
alimentam, a falta de educação e
por aí vai. E é este incomodo o maior
mérito de “Indomável Sonhadora”,
pois é ele que nos leva a tamanha reflexão.
A discussões propostas pela fita são
muitas. Além desta criativa perspectiva, que desenha um provável início
de final dos tempos, temos também
o fator da separação de castas da sociedade, que pode ser relacionado
a um problema muito conhecido do
Brasil: as moradias irregulares em
morros condenados. Fazendo uma
referência com o que foi analisado,

para a sociedade, estes indivíduos
estão apenas errados, são motivo de
escárnio e correm o risco de perder
a vida a qualquer segundo. Já para
eles, esta é a única opção digna de
existência, pois ter um teto sobre a
cabeça é algo importante. Fora dali
eles viverão (e principalmente se
sentirão) a margem da sociedade,
sob viadutos, esquecidos e repudiados, e os mesmo que os julgaram, do
conforto de suas amplas salas de estar, não ajudarão em nada.
O filme abre então esta discussão
polêmica, que de longe pode ser catalogada como algo resumível a certo
e errado. Vai muito além disso.
Outra interessante análise é o crescimento desta criança, que se vê livre
de qualquer contato posterior com a
humanidade como a conhecemos. Ela
é um ser indomável, sem o conhecimento dos livros, mais munida de instintos elevados, filosofais e belos. É
praticamente a heroica líder de uma
nova raça, poderosa a sua maneira e
beirando a extinção, assim como outros grandes seres dominantes que já
habitaram nosso planeta.
O grande destaque de “Indomável
Sonhadora” é sem dúvida a atriz
mirim Quvenzhané Wallis (nome
complicado hein?). Sua naturalidade
é algo descomunal, e é o principal
motivo de tudo parecer simplesmente realidade. Apesar de poucas
falas, ela é a responsável por um tocante voice-over que, hora ou outra,
expõe seus pensamentos distantes
de nossa concepção, quase sempre
pontuados por sentenças imperativas, um reflexo de sua existência
movida a costumes e instintos de sobrevivência.
O roteiro de Lucy Alibar, em parceria
com o diretor Zeitlin, traz simplicidade em sua estrutura, mas se torna

complexo devido a ambientação geral. A trilha sonora de Dan Romer, também em parceria do diretor, é muito
importante para o resultado final do
longa, e emula em alguns momentos
o feeling do contemplativo “A Árvore
da Vida”.
Em resumo: “Indomável Sonhadora” é um filme excepcional, que se
movimenta por caminhos diferentes,
que levam principalmente à reflexão
dos problemas de nossa sociedade,
com suas diferenças e injustiças, nos
fazendo entender a motivação dos
sonhos daqueles que aparentemente
não tem nada com que sonhar, que já
nasceram sem alternativas. Mas contrariando este senso comum, os mesmo são carregados de esperanças,
pelo menos enquanto crianças.
A beleza da fotografia iluminada do
longa se contrasta com a inquietação
causada pela imundice dos ambientes, pela precariedade da vida de
seus personagens. Existe certa piedade corrosiva ao qual somos obrigados a sentir, e assim, questionamos
erroneamente “o que é melhor para
eles?”, sendo que a real questão é “o
que eles acham melhor?”

O LADO
BOM
DA VIDA
xistem filmes que inovam
na sua temática. Alguns inovam na tecnologia empregada para gravar o longa.
Outros, inovam com suas
técnicas narrativas. Porém,
sempre sobra espaço para um filme
que consegue mostrar porque o tradicional persiste com o passar do tempo.
Spoiler: porque é bom.
Em O Lado Bom da Vida (Silver Linings
Playbook), nós acompanhamos Pat Solano (Bradley Cooper) , que após um ato
de fúria descontrolado, é colocado em
um hospital psiquiátrico pela Justiça
Americana para se tratar. Oito meses
depois, Solano é levado para casa pela
sua mãe (Jacki Weaver), para tentar se
recuperar. Apresentados por um amigo
em comum, Pat conhece Tiffani (Jennifer Lawrence), uma garota que ainda
lida com o luto pelo seu marido que
morreu a pouco tempo e com os seus
próprios problemas. A partir daí, os
dois iniciarão uma amizade que os ajudará a manter o foco para superar essa
fase difícil.
Sendo simplista, isso é o que você precisa saber sobre a história de O Lado
Bom da Vida. Mais do que isso, você terá
quando for aos cinemas. Isso é tudo que
você precisa saber por enquanto pelo
simples fato da história não ser o foco
do filme. Os personagens são.

Leandro de Barros
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u contei cerca de 8 personagens com alguma relevância no filme, todos eles com seus
próprios problemas (e distúrbios disfarçados
de manias). Todos eles com nuvens cobrindo
o Sol. Mas como diz a expressão que dá origem
ao título original do filme (baseado no livro homônimo de
Matthew Quick), “every cloud has a silver lining”. Em português, a expressão ficaria algo como “toda nuvem tem
a sua silver lining (que é aquele contorno branco das nuvens quando elas estão tapando o sol)”, mas encontra seu
correspondente no ditado “Há uma luz no fim do túnel”.

No fim de tudo, O Lado Bom
da Vida é um filme sobre
pessoas tentando alcançar a
sua luz no fim do túnel.
Como o foco dos filmes são os personagens, obviamente
que um dos pontos mais importantes do projeto são os
seus atores. E o elenco de O Lado Bom da Vida é um dos
melhores do ano. Bradley Cooper, que não é acostumado
à elogios, faz um muito bom trabalho na pele de Pat Solano, mostrando ao público as mudanças de humor, a ingenuidade e a esperança do protagonista. Robert DeNiro,
que vive o pai de Pat, também entrega uma das suas melhores performances dos últimos tempos. Jacki Weaver

está extremamente adorável vivendo a mãe preocupada
e que tenta segurar todas as pontas da lona que cobre a
vida da família e impedí-la de sair voando. Porém, quem
realmente se destaca em O Lado Bom da Vida é Jennifer
Lawrence. Já elogiada tantas vezes por seus papéis em O
Inverno da Alma e Jogos Vorazes, Lawrence encarna a personagem que mais mexe emotivamente com o expectador. Nós partimos do estranhamento inicial da sua personalidade e somos guiados pela ótima performance da atriz
(e pelo trabalho conjunto do roteiro e da direção do longa
– já falamos sobre isso em breve) até passarmos a sentir
afeto por Tiffany.
Agora pegue esse ótimo e entrosado elenco e o coloque
nas mãos de um dos mais competentes diretores de Hollywood atualmente e nós passamos a ver como o clássico ainda rende muito bem nas telas. David O. Russell, que
também assina o roteiro, entrega mais um ótimo trabalho,
depois do também ótimo O Vencedor. Um dos grandes
méritos de O. Russell dessa vez é reconhecer onde estava o grande conceito do filme e focar seus esforços na
direão dos atores. O resto, como alguns recursos bem interessantes de montagem de cenas (temos duas cenas de
“corrida” no filme, uma mais ou menos no começo e outra
na cena final. As duas envolvem os mesmos personagens
e são filmadas, em parte, no mesmo ângulo, invertendo a
posição de cada personagem), é o tempero que eleva um
pouco O Lado Bom da Vida.
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lembro da primeira vez em que li Os Miseráveis,
de Victor Hugo. Foi na minha quinta-série do Ensino Fundamental, há mais anos do que eu gostaria e que pretendo revelar. Lembro que minha professora de Português da época gostava de nos
levar uma vez de semana à Biblioteca para algo
que ela chamava de Hora da Leitura. Para um garoto de 11 anos,
uma hora chamada de “Hora da Leitura” parece uma hora desperdiçada, mas eu estava aprendendo a conhecer esse ~mundo da literatura~ e foi lá que conheci alguns ótimos livros nacionais, então para mim estava tudo bem.
Quando eu peguei Os Miseráveis da prateleira, numa Hora
da Leitura qualquer, minha professora me olhou ressabiada, como quem diz que aquele livro não era pra mim.
Disposto a contrariá-la, eu li assim mesmo e depois ainda fiz cara de que tinha gostado – mesmo não tendo
entendido metade.
Hoje eu entendo o porquê daquela desconfiança no
olhar da minha professora. É a mesma desconfiança
que está no meu olhar, quando eu vejo alguém dizendo que quer ver Os Miseráveis nos cinemas. Dirigido por Tom Hooper – o mesmo de O Discurso do
Rei, de 2011 – o filme, que é baseado no famoso musical homónimo, que por sua vez é baseado no livro
de Victor Hugo, definitivamente não é para qualquer
um. E eu não digo isso em um ataque elitista/arrogante
da minha parte (ataques esses muito comuns). Digo
porque Os Miseráveis exige do espectador uma preparação (paciência? dedicação?) que outros filmes não exigem.
É necessário, por exemplo, entender que o filme é baseado
numa história de um dos principais nomes do Romantismo
Literário e num musical teatral, o que resulta numa teatralidade (jura?) e num sentimentalismo que está ausente do cinema atualmente. Além disso, não custa lembrar que Os Miseráveis
é um musical cantado o tempo todo (diferente de obras populares
modernas, como Glee), o que causará uma estranheza nos espectadores que estão vendo Os Miseráveis pela primeira vez.
Mas vamos deixar isso pra lá e tocar o barco, porque temos muito o que
falar sobre Os Miseráveis, começando pelo seu elenco. O longa de Tom Hooper
conta com uma escalação de atores muito competente. Os dois que mais chamam

Eddie Redmayne fazendo um Marius interessante (mas que
também não chega a tocar muito o espectador), a dupla Helena Bonham Carter e Sacha Baron Cohen servindo bem como
escapes cômicos e o talentoso Russell Crowe um pouco fora
do tom (tum dum psst) do resto do elenco, como o Inspetor
Javert. Ah, não posso esquecer de mencionar que fiquei surpreso com a Eponine de Samantha Barks, que veio do concerto de comemoração dos 25 anos do musical, em 2010.
Outro ponto de Os Musicais que vale gastar um parágrafo em
elogios é na Direção de Arte do filme, que criou uma França
do início do século XIX que só atende pelo adjetivo de “teatralmente bela”. Todos os outros aspectos da caracterização
do filme, como Figurino, Maquiagem e afins, seguem essa
linha teatral (não dá pra usar outra palavra nesse caso), que
beira o extremismo gráfico.

Porém, nem tudo são flores
em Os Miseráveis (uma
pausa para rir da minha
piada muito engraçada)

a atenção são Hugh Jackman, na pele do protagonista
Jean Valjean, e Anne Hathaway, vivendo a sofrida Fantine. Jackman, mais conhecido por filmes de ação como
X-Men e Gigantes de Aço, se sai muito bem cantando
(ele sempre comentou ser fã de musicais) e faz do seu
Jean Valjean a figura que lidera o musical. Porém, quem
realmente rouba a cena e brilha na tela é Anne Hathaway. Recém-saída do uniforme de Mulher-Gato no último filme do Batman (onde ela já tinha se destacado
como uma das melhores performances do longa), a Fantine de Anne Hathaway é absolutamente extraordinária
e a sua performance atinge o seu pináculo quando ela
vive I Dreamed a Dream, canção mais famosa do musical. Complementando o elenco, vemos uma Amanda
Seyfried com muito pouco pra fazer como Cosette, um

Há algo que precisa ser mencionado em palavras não-tãoboas: a direção de Tom Hooper. Ainda que Hooper tenha feito
um bom trabalho em seus dois últimos filmes (O Discurso
do Rei e Maldito Futebol Clube) e que Os Miseráveis seja um
bom filme depois de pesar os prós e contras, nós ainda temos
algo para reclamar. Em primeiro lugar, Hooper tem um problema com a câmera nesse longa. Ela simplesmente não pára
quieta em nenhum momento! Está sempre voando pra cá, pra
lá, dando closes absurdamente próximos dos atores, voltando a voar pra cá e pra lá… é incômodo. O segundo problema
é o ritmo usado por Hooper. Ou melhor dizendo: falta de. O
diretor se perde em cortes e na composição de algumas cenas, não conseguindo desenvolver a fluidez necessária que
Os Miseráveis pede. E, quando se tem um musical cantado
por completo com quase 3 horas de duração, falta de ritmo é
um problema grave.
Resumindo tudo pra fechar o texto, Os Miseráveis tem uma
orquestra composta por músicos talentosos, equipamentos
da melhor qualidade e estão tocando uma das mais conceituadas sinfonias possíveis. Mas o Maestro pisa na bola, perde o
tom e dá closes absurdos nos atores (não achei uma metáfora
pra isso).

Eder Augusto
editor

@edaum

Um filme dentro do filme e
Ben Affleck cada vez mais
perto de encontrar sua
verdadeira vocação.

A

ssim é Argo, um excepcional
longa baseado numa história
real de um herói americano e
de uma industria que vive de mentiras.
O ator, diretor e roteirista Ben Affleck
vem para seu terceiro longa como
diretor, e devo dizer que cada vez
mais eu gosto dele nessa função. Até
nem me importo dele protagonizar
os filmes que dirige, acho que deve
contribuir para sua auto-confiança. Ele estava fora das telonas desde
Atração Perigosa (The Town, 2010)
que também é um filme escrito, dirigido e protagonizado por ele. Sim,
ele é egocêntrico.
Em Argo, ele abdica do roteiro o que
parece o ter deixado mais espaço para
atuar fazendo de seu Tony Mendez
algo de valor dentro do produto final.
Detalhe que roteiro foi a única função
que já lhe rendeu um Oscar, será que
ele consegue um na direção dessa
vez? Eu diria que Argo pode despontar como um sério longa a receber
alguns indicações da Acadêmia, e Direção pode ser uma delas facilmente.

Argo retrata a história de um agente
da CIA (Affleck) especialista em extrações que precisa resgatar 6 americanos foragidos e abrigados na casa do
embaixador canadense no Irã. Isso
ocorreu durante a Crise de Reféns no
Irã onde 52 norte-americanos foram
feitos reféns por 444 dias de 1979 à
1981 após um grupo de protestantes Iranianos tomarem a embaixada
americana pedindo extradição do Xá
Reza Pahlevi (O título Xá é um título
muito semelhante à Rei).
Depois de algumas ideias absurdas
chegam a conclusão de que a “menos ruim” de todas elas é fingir a produção de um grande filme de Hollywood e entrar no Irã para escolher
locações, e sair com os 6 americanos como parte da equipe do filme.
Eu destaquei o “menos ruim” porque
em certo momento do filme, o personagem vivido pelo brilhante Bryan
Cranston diz isso ao Ministro da Defesa para defender a ideia perante às
outras e conseguir a aprovação.
O roteiro não precisa de grandes
análises, é baseado numa história

real, de uma operação secreta que
foi divulgada oficialmente em 1997
por Bill Clinton. Cabe então a Affleck fazer do filme destacável de
alguma maneira, já que o argumento não é de todo surpreendente. Já
sabemos que não seria com a sua
atuação que isso ia acontecer, mas
podíamos esperar algo bom de sua
direção tendo em visto o excelente
Atração Perigosa.

Uma ambientação recheada de muitos cigarros, bigodões sensacionais e muita sorte fazem
um perfeito retrato do
fim dos anos 70 que é de
se louvar.
Ben Affleck aproveita também para
usar de um humor introvertido com
a situação de Hollywood na época
(e até hoje por quê não?), fazendo
uma leve crítica aos costumes dessa
industria que é movida a muitos bilhões de dólares e muitas mentiras.

Em muitos momentos do filme citamos Star Wars como referência para
a industria cinematográfica daquele tempo – O Episódio 4 Uma Nova
Esperança era um recém sucesso
vencedor de 6 Oscars na época, e
o Império Contra-Ataca era muito
aguardado.
Excelente fotografia e ótima montagem que conseguiu criar suspense e
aflição em situações normais, ou que
deveriam ser aparentemente normais para uma visão de fora, Affleck
consegue fazer com que nós sejamos parte do grupo que tenta sair do
Irã, faz com que nós sintamos medo,
pavor, o tremor nas pernas nas horas
de pressão. Consegue passar toda a
emoção necessária para fazer de um
drama memorável. Esse é o trunfo de
Argo.
Como eu já adiantei um atuação melhor do que já vimos antes de Ben
Affleck garante o sucesso do longa,
seguro, preciso, e paciente. Um sensacional Bryan Cranston, sou suspeito para falar pois sou fã confesso de
seu personagem mais famoso (Walter White da série Braking Bad) mas
o pouco tempo de tela de Cranston
é aproveitado com maestria. Já John

“Ben Affleck tem de perder essa
mania de protagonizar seus filmes...”

Goodman e Alan Arkin entregam um
alívio cômico digno do filme, permite aliviar literalmente a tensão da situação. Os 6 americanos refugiados
apesar de bastante tempo de tela são
pouco aproveitados, eu diria até que
tratados com objetos que devem
ser movidos, e de certa forma isso
é bom, puxa a atenção toda para o
lado político da coisa, o lado de Affleck e Cranston, o lado que sabe (ou
não) o que está fazendo.

Não é por acaso que
Argo aparece com uma
das principais apostas a
concorrer ao Oscar de
Melhor Filme de 2013,
e também Affleck à
concorrer pela Melhor
Direção. Sem dúvida o
melhor trabalho dele
em toda sua carreira.
Um thriller dramático e
sério.
Vale muito à pena.

Pedro Luiz Fraga
editor

@PedroLuiz7

C

ostumamos dizer nas intermináveis discussões sobre cinema que temos no
quartel general do Supernovo que, se um filme consegue gerar algum tipo de reflexão após os seus
minutos de projeção, este filme cumpriu seu papel enquanto obra artística.
A quantidade de filmes ‘’sem alma’’,
sem coragem de gerar algum tipo de
debate, é tão grande que quando surge uma obra sensível e que não exclui
ninguém mesmo abordando temas
estritamente religiosos, ficamos impressionados. É justamente isso que o
diretor Ang Lee, já oscarizado por O Tigre e o Dragão (lembre-se que ele nos
fez acreditar em guerreiros que pulam
de árvore em árvore), consegue fazer
com o tocante As Aventuras de Pi (Life
of Pi, 2012), forte candidato a algumas
categorias do Oscar e do Globo de
Ouro.
O filme é uma adaptação do livro (que
eu não li) escrito por Yann Martel, cujo
nome é o mesmo do título original do
filme, e narra a história de Piscine Molitor Patel, jovem indiano curiosíssimo.
Sua família é dona de vários animais
que vivem em um zoológico na Índia,
e quando o governo para de dar apoio
ao trabalho, eles decidem migrar para
o Canadá, onde conseguiriam vender

os animais. De navio, a família e as dezenas de animais rumavam em direção
ao destino quando uma tempestade
fez o navio naufragar, e Pi (apelidado
dado ao personagem por ele mesmo)
acaba em um pequeno bote salva-vidas na companhia de uma zebra, um
orangotango, uma hiena (dopada de
remédios) e um tigre de bengala chamado Richard Parker. A partir daí, Pi
começa a passar por inúmeras provações, e sua fé é colocada em cheque.

Pi é um personagem extremamente curioso. Hindú por criação, quando
ainda garoto, Pi experimentou o catolicismo e o
islamismo.
Em um determinado momento do filme, um debate entre seu pai, um homem extremamente racional e que
parece não crer em explicações divinas para o entendimento do mundo,
explicita a ideia de que você não pode
acreditar em todas as crenças ao mesmo tempo. Se isso acontecer, é porque
você, de fato, não acredita em nenhuma. Se não há entrega total do indivíduo para somente uma ideologia, não

faz sentido ter crença alguma. O fato
é que Pi, com suas três religiões, é um
personagem interessante e complexo
pois consegue enxergar um complemento, uma espécie de dependência
e harmonia que as religiões precisam
para viverem juntas. Só a figura de uma
criança, pura e honesta, consegue
agradecer um deus hindu por tê-lo
apresentado a Jesus Cristo. Ao contrário do que o seu pai acredita, Pi não
vê problema em crer nos numerosos
deuses indianos, no Deus da igreja católica e no Alá muçulmano. Algo ali
lhe complementa, e assim como boa
parte da humanidade, a busca pela explicação de tudo vem de uma força
maior.
Melhor do que o personagem é a
abordagem que Ang Lee aplica a história. Não nos cabe esclarecer o final
do filme, mas vale dizer que ao sair
do cinema, o espectador terá que fazer uma escolha. Escolha essa que se
assemelha a do ouvinte da história, no
caso o jornalista que pretende transformar a história de Pi em um livro.
Já na vida adulta, Pi conta ao jornalista exatamente como aconteceu sua
jornada em busca da sobrevivência, e
promete que, ao final de sua história, o
jornalista passaria a acreditar em Deus.
Assim acontece conosco, ouvintes

dessa magnífica história, dotados de
uma imensa diversidade de crenças e
credos, decidir qual dos dois relatos é
o preferido, e qual tomaremos como
verdade.
Ang Lee, junto do roteiro de David Magee, é extremamente feliz ao fazer isso.
Em um filme onde é quase impossível
não haver descrenças sobre a história
fabulesca que está sendo contada, e
jogar ao espectador a escolha de acreditar ou não, é fantástica. Um exercício
proposto pelos idealizadores do filme
que consiste, somente, em um exercício de fé.

O visual
Já que citamos o Oscar no início do
texto, fica aqui a minha previsão. O
Oscar de melhores efeitos especiais
PRECISA ser dado a este filme. O tigre
Richard Parker é, em 95% do filme, feito em CGI. Os detalhes de sua musculatura, a sombra, a plasticidade e naturalidade de seus movimentos... Tudo é
espetacular. Não saberia dizer quando
o tigre era feito totalmente em CGI ou
se ali havia alguma captura de movimento num fundo verde, tamanha a
perfeição da animação. Não há reclamações quanto a isso. As tempestades,
os peixes... Tudo é extremamente bem
criado e detalhista, nunca deixando
transparecer algo inorgânico. Um trabalho, mais uma vez, ESPETACULAR.
A fotografia também merece extremo
destaque. Feita pelo chileno Claudio
Miranda, responsável pela fotografia
de Clube da Luta, os belíssimos quadros abertos retratando a imensidão
do Oceano, com a variabilidade de
cores usadas a noite, tornam o filme
memorável do ponto de vista estético.
Em vários momentos onde Pi tem sua
fé testada, o filme ganha tons de contos de fadas, e é nesse momento que a
fotografia ganha força.
O maior (e único) problema está no
infantil uso do 3D. Feito para dobrar o
número do ingresso, o 3D é utilizado
aqui de forma totalmente desregu-

lar. Hora com planos absolutamente memoráveis e simbólicos, lotados
de carga emocional, hora malfeitos e
desfocados. Por conta da pouca profundidade de campo que um barco
pode oferecer, o 3D é anulado em boa
parte do filme.

A edição e a composição
da narrativa.
As aventuras de Pi sofre o mesmo
problema de O Hobbit. Por colocar o personagem principal já velho
contando sua aventura, não importa o que ele irá narrar, já saberemos
que ele nunca correu algum risco de
morte que valha a compra. Isso pode
prejudicar muita gente, e o filme fica
demonstrando, de forma até cansativa, através de rápidas transições do
mar onde Pi estava, para a os cenários calmos onde o já adulto Pi está
contando sua história. A narração
por vezes se mostra desnecessária, já
que o didatismo de ao mesmo tempo mostrar algo, e falar sobre a mesma coisa, pode irritar. A máxima do
cinema de ‘’não fale, mostre’’ não é
aplicada aqui.
Porém, como foi dito anteriormente,
a edição se salva quando consegue
imprimir um ritmo extremamente
convidativo e empolgante, mesmo
tendo em tela um tigre, um hindu
magrelo, um bote salva-vidas e um
imenso oceano. Os 127 minutos
passam absurdamente rápido, e isso
é louvável.

As atuações
Suraj Sharma interpreta Pi na adolescência, ou seja, durante a fatídica história de busca a sobrevivência.
Na vida adulta, Pi é interpretado pelo
sempre convincente Irrfan Khan (O
Espetacular Homem Aranha). Ambos são sensacionais quando precisam demonstrar carga dramática em
suas falas, ou quando rendem piadas

involuntárias envolvendo religão e
crenças. Os dois precisam de destaque, pois o primeiro teve que trabalhar sozinho durante as filmagens,
já que é humanamente impossível
contracenar com um tigre. E é incrível o trabalho feito por ele... Por outro lado, a cena que mais me emocionou (e os chiados de narizes no
cinema não me deixam mentir) é de
total responsabilidade de Irrfan Khan,
que sozinho, num fundo desfocado,
consegue passar toda a sua sutileza e
emoção ao narrar sua história ao jovem jornalista.
Todo o elenco é bom, seguro.

Vale o ingresso do 3D?
Ou vou no dia do desconto?
O filme não só vale o ingresso integral no dia de movimento, como vale
levar o máximo de pessoas possíveis
ao cinema. Ang Lee que estava vindo
de filmes não muito bem realizados,
mostra que ainda está em plena forma, e que só precisa de um bom argumento para contar uma excelente
história.

“4 é o arredondado
de 3,1415927”

Tocante, sensível e extremamente
pertinente aos dias atuais de intolerância e guerras religiosas. Quem dera
fossemos como Pi, que não vê problema em acreditar em Deus, Alá, e
Ganesh. As aventuras de Pi é coeso e
debate a força da fé, que está presente na vida humana em cada momento
de sua existência. Talvez você tenha
fé que a explicação que você precisa
está na ciência, como afirma o pai de
Pi. Mas você tem total fé nisso, e exatamente aí que está a grande virtude
do filme.
Um grande filme.

Eder Augusto
editor
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ão demorou muito
para que a morte de
Osama Bin Laden virasse
filme. Kathryn Bigelow,
que venceu o Oscar de
Melhor Diretora e Melhor
Filme em 2009 com Guerra
ao Terror, volta à temática que a consagrou (inclusive ao cenário). Mas será
que era necessária essa volta?
A Hora mais Escura acompanha uma
agente da CIA, Maya (Jessica Chastain),
que acaba de chegar ao Paquistão para
trabalhar na busca ao “homem mais
procurado do mundo”, Osama Bin Laden. O filme se desenvolve em cima da
personagem de Chastain, mostrando
como foram os interrogatórios, as pistas encontradas, as emboscadas frustradas e os ataques que a agência de
Segurança Nacional Americana sofreu.
Uma ambientação que mistura muito
de Argo com a série Homeland, do canal
de TV americano Showtime.
O filme é longo, mas não se torna arrastado por completo, ele consegue
nos prender a atenção durante as movimentações da investigação. Bigelow
consegue filmar o ambiente da Guerra
contra Osama de uma maneira bem diaa-dia. Interessante de se olhar, de sentir
o que está acontecendo há alguns milhares de quilômetros. Não é como um

filme de Segunda Guerra Mundial, que é
“história”, é passado. Ela tenta em todos
os momentos deixar claro que foi real,
que aconteceu ontem, e com pessoas
que podem conversar com você amanhã em um bar ou restaurante qualquer.
Pessoas como você fizeram isso.
Até aí, interessantíssimo filme, principalmente para quem gosta do clima e
do assunto. Mas nem tudo é maravilha. O filme em certo ponto se torna um
pouco arrastado, no seu final, e é o pior
ponto. Obviamente que todos esperam
uma bela sequência de ação na caça
propriamente dita à Osama. Quando
a equipe chega de helicóptero e mata
efetivamente Osama Bin Laden. A caça
acontece realmente, mas a sequência
de ação me incomodou demais, ela é
arrastada demais, desnecessariamente.
Eu esperava uma cena de Hit and Run.
Chega, invade, mata e sai. Simples. Mas
Bigelow tenta mais uma vez te colocar
ali, te fazer ver como funciona tudo em
uma operação como essas. Como “ela
acha” que funciona tudo. Em alguns
momentos eu me peguei ofendendo
um “companheiro” do Seal Six porque
ele estava falando muito alto (praticamente berrando) dentro da zona de
combate. Achei estranho. Mas não ruim.
Incomum.
Jessica Chastain concorre ao Oscar de

Melhor Atriz por sua atuação em A Hora
Mais Escura. Algo que eu acho exagerado, a atuação de Jessica não é acima da
média, ela tira proveito da centralização
do filme em sua personagem e por isso
foi lembrada pela Academia. Aliás, o
filme conta com um enorme contingente e poucos personagens. Muitos figurantes e coadjuvantes com pouco tempo de tela. A personagem de Chastain
realmente tem os holofotes do início
ao fim. Joel Edgerton que concorreu
ao Oscar de 2012 por sua atuação em
Guerreiro não passa de um mero coadjuvante com pouco tempo de tela e que
aparece apenas na pior parte do filme.
Se A Hora Mais Escura despontava na
frente com Lincoln (Steven Spielberg) e
Argo (Bem Affleck) pelo careca dourado,
por abordar temas nacionalistas, eu diria que o longa de Kathryn Bigelow fica
com o bronze nessa disputa, e depois
da “aula de história” que foi o favorito
Lincoln a dúvida de quem leva o Oscar
2013 paira no ar. A Hora Mais Escura
não tem tantas condições para o Melhor
Filme e Jessica Chastain terá uma briga
pesada no Melhor Atriz.

Mas é um bom filme, vale
muito para quem gosta da
temática, e principalmente
para quem gostou de
Guerra ao Terror (2009).

AMOR

Ronaldo D’Arcadia
editor

@RonaldoDarcadia

Em “Amor”, o diretor Michael Haneke oferece um retrato
doloroso de nossa mortalidade, e analisa a fundo o significado
da palavra companheirismo.
cinema do austríaco Michael Haneke sempre investigou momentos de transição
abruptos, optando unicamente por
uma ótica realista e perturbadora. Foi
assim com o assassinato espontâneo
em “Benny’s Video”, a quebra repentina da tranquilidade em “Caché” ou a visita inesperada dos irmãos Paul e Peter em
“Violência Gratuita” (citando apenas alguns
poucos exemplos).
Mesmo explorando variados temas humanísticos em suas
obras, ele quase sempre tem como foco aquela fração de segundo em que tudo se transforma, que faz da realidade de seus
personagens algo que não mais funciona dentro de uma aparente normalidade. Ou seja: Haneke demonstra como as coisas
se quebram, e não oferece oportunidade alguma de conserto.
Sendo assim, em “Amor”, acompanhamos uma trajetória terrivelmente honesta. Um retrato que pode parecer sórdido e
pessimista, mas que se revela um simples fato da vida - algo
que é próximo de todos, e o pesadelo de muitos.
Temos como foco desta história o casal de idosos Georges e

Anne, que desde o início se mostram diferenciados, especiais
talvez (o fato de estarem unidos, mesmo com a idade avançada, já é um mérito a ser celebrado em nossa sociedade de relacionamentos descartáveis). Suas interações e diálogos são
inteligentes, ambos demonstram autonomia e total controle
de suas vidas. Ela, uma ex-professora de piano, possui vitórias
pessoais, como a solidificação dos alicerces de um pupilo que
conquistou fama internacional... e por este caminho segue a
construção dos personagens.
Mas em uma noite como outra qualquer, surge então aquela
fração de segundos em que tudo muda irremediavelmente.
Anne se torna, dolorosamente, uma vítima de sua idade, que
lhe ataca com um provável derrame (o roteiro opta por não esclarecer exatamente do que se trata a doença, apesar de certa
obviedade). A saúde física e mental da mulher se deteriora de
maneira acentuada, e seu marido, dono de uma personalidade
possivelmente tida como heroica, assume o cargo moral de
ajudá-la da melhor forma que lhe for possível.
Como de costume, a obra de Haneke traz um ritmo lento, incômodo, que através de cenas rotineiras - até mesmo banais
- alcança um realismo apurado, algo único de fato.

Michael Haneke ganhou
com o filme o Globo de
Ouro 2013 na categoria
de melhor filme em
língua estrangeira.

pesar de flertar com a subjetividade em alguns de seus filmes,
em “Amor” o diretor escolhe ser, na
maioria do tempo, franco e direto,
ofertando uma análise visceral sobre nossa mortalidade, e denotando a falta de opções por uma morte
digna em nossa sociedade. No entanto, com a relação dos anciões,
que oferece regrados momentos de ternura, a fita exalta a honestidade
e respeito de um amor verdadeiro, e todo o companheirismo que lhe é
inerente.
A frieza do filme aproxima a audiência. Sem o acompanhamento de trilha sonora
(exceto em poucas cenas em que a música se faz presente no ambiente), vislumbramos a verdade surgir silenciosa, facilmente exposta por olhar, gesto ou palavra
arrastada. A entrega da dupla de atores protagonistas, Jean-Louis Trintignant e Emmanuelle Riva, nos leva a questionar o impacto de tais interpretações em suas próprias vidas. É
algo forte e impressionante.
Em resumo: “Amor” é um filme que deve ser visto. Mesmo expondo um caso específico, ele inevitavelmente presta uma nobre função: a de discutir, compreender, ou mesmo preparar. Após o arrasador desfecho, é possível perceber que nossa mente simplesmente abandona pensamentos negativos
ou problemas transitórios. Um mórbido sentimento de liberdade encontra espaço, e nos mostra que vivemos agora os melhores dias de nossas vidas, independente da maneira que nos sentimos em relação a
eles.

Ronaldo D’Arcadia
editor
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ferrugem
e osso

Em “Ferrugem e Osso”, o diretor francês
Jacques Audiard faz do improvável sua
ferramenta de construção.

interessante perceber que dois sucessos recentes do cinema francês, a
comédia dramática “Intocáveis” e
o romance dramático “Ferrugem
e Osso”, trazem como conceitos de
suas histórias dois personagens extremamente parecidos: o ignorante desprovido, mas sábio a sua maneira, e
o cidadão bem sucedido (no caso do
romance, seria cidadã) de classe média
alta que é infeliz e debilitado.
É certo dizer que este é um tema de apelo fortíssimo, que gera uma reflexão positiva sobre nossa
condição humana e a forma egoísta com que avaliamos nossos problemas a todo o momento. Mas
ver um tema específico assim, duplicado em um
curto período de tempo, pode fazer com que alguns, inconscientemente, questionem as escolhas
deste “Ferrugem e Osso”, cogitando até mesmo
certa falta de criatividade na composição da obra.

Mas este é um pensamento fugaz,
que não ganha força com o desenrolar da trama, pois as semelhanças ficam apenas nestes quesitos básicos.
Dirigido e roteirizado por Jacques
Audiard, que tem no currículo os excelentes “O Profeta” e “De Tanto Bater Meu Coração Parou”, o filme conta
a história de Stéphanie (interpretada
incrivelmente pela bela Marion Cotillard) e Alain (Matthhias Schoenaerts,
do ótimo “Bullhead”). Ela é uma domadora de baleias Orca (creio que este
seja um dos raros filmes que trazem
uma protagonista com esta profissão)
e ele é um Zé Ninguém, que faz dos
punhos e da força bruta seu ganha
pão – o cara tem um filho, e passava
maus bocados com o pequeno antes
de ir morar com a irmã.

A

pós um acidente no parque
aquático em que trabalhava,
Stéphanie perde suas duas pernas. Arrasada pelo acontecido, ela busca consolo numa improvável amizade
com Alain, que em meio a sexo casual
e mudanças completas de paradigmas,
surge um forte sentimento que mistura
amizade, amor, e proteção mútua.
O grande mérito de “Ferrugem e Osso”
é o choque de realidades. Stéphanie,
antes de ter sua vida virada do avesso,
parecia fútil e infeliz no relacionamento

que mantinha. No entanto, devido a sua
classe social, usava aquela habitual imagem exterior: educada, inteligente e
formal (isso se fortalece quando falamos de França e Europa). Ele por sua vez é
um homem sem formação, educação ou
compreensão de como se relacionar de
maneira funcional com pessoas próximas, sendo Stéphanie a única que consegue criar um diferenciado laço com o
mesmo.
A história amarrada pelo roteiro da
obra é corajosa e inventiva. A improbabilidade de situações e reviravoltas são
absorvidas eficientemente pela direção
de Audiard, que não se prende a estilos
na hora de capturar suas cenas, se reinventando a cada momento por meio de
uma ótima edição, montagem, o uso da
steadycam – que aproxima seus personagens com muito movimento
e belos closes -, e a uti-

lização
coerente
do
slow
motion, em
particular nas
sequências com
lutas, para evidenciar os detalhes e
tornar tudo mais atrativo.
Por diversos momentos,
apoiado pela debilidade
física de sua personagem
principal, o diretor consegue emoldurar, em
tórridas cenas de sexo,
uma beleza disforme e
memorável – lembrando
que os efeitos especiais
que removem a perna de
Cotilard são dignos de ad-

miração.
Outro quesito da produção que merece
aplausos é a opção honesta de não enfeitar a aparência da realidade, oferecendo personagens críveis em todos os
sentidos, tanto em estado mental como
físico. Marion Cotilard, que é dona de
uma beleza incomparável, exemplifica
bem esta opção quando surge, durante quase todo o filme, com vestimentas
mal-ajambradas, cabelos desgrenhados e provavelmente imundos. O ator
Matthhias Schoenaerts também passa
longe do rótulo de galã quando exibe seu porte bombado, meio barrigudo… ou seja, algo normal, que pode ser
chamado também de realista.
Apoiados então por estes fatores, os
atores oferecem pura espontaneidade
com seus papéis, e como é de costume
do cinema francês, esta naturalidade
programada às vezes força um pouco a
barra, o que resulta em altos e baixos
nas interpretações, mas o bom tom
domina – Cotilard é destaque absoluto ao explorar com honestidade as diferentes camadas
de sua Stéphanie… Ela merecia
ao menos ser lembrada no Oscar
deste ano.

Em resumo: “Ferrugem
e Osso” é um filme
surpreendente. Nada pode
preparar a audiência para
os acontecimentos da
trama, e isso é empolgante
O longa aproxima de
maneira cult o bizarro
do natural, misturando
universos distintos
e os testando com
realidades improváveis.
Recomendado.

KON
TIKI

Uma épica história real contada de forma visualmente bela.
Em 1947 o explorador norueguês Thor Heyerdahl realizou
uma viagem improvável, tida como suicida por quase todos. Ele viajou pelo mar com uma jangada batizada com
nome de Kon-Tiki, uma homenagem ao Deus do Sol Inca,
Viracocha. Feita apenas de materiais rústicos, como a dos
indígenas, a embarcação o levaria a uma longa viagem (oito
mil quilômetros) que sairia do Peru, atravessando o Oceano
Pacífico, encontrando seu porto final na Polinésia.

Ronaldo D’Arcadia
editor

@RonaldoDarcadia

Durante dez anos de sua vida Thor estudou as civilizações
indígenas da Polinésia pré-Colombiana. Ele viveu ao lado
dos descendentes deste povo, sempre acompanhado por
sua esposa, que quase perdeu a perna na empreitada.
E foi por meio de conversas com antigos membros da tribo
que surgiu sua teoria sobre a possível forma de migração
dos Kon-Tiki, que teriam vindo da América do Sul - praticamente remando contra as ondas do Pacífico -, renegando
assim os espanhóis como os descobridores do local.
Na época, a tese foi desacreditada por todas as revistas especializadas no assunto, que eram o único caminho para a
divulgação e patrocínio de trabalhos desta natureza (ironicamente, ainda hoje, diversos antropólogos não acreditam
nos argumentos de Thor).

eterminado então a provar que a rota era possível,
o aventureiro reuniu uma
pequena tripulação (branca
como a lua), construiu sua
janga- da respeitando rigorosamente
os matérias e métodos disponíveis
naquela época (há 1.500 anos), e partiu corajosamente mar adentro, visando
realizar o mesmo trajeto que defendia.
É preciso ressaltar que alguns materiais
tecnológicos foram levados, como um
rádio, para que os mesmos pudessem
se comunicar com a mídia - afinal, Thor
visava o reconhecimento de seus pares.
Enfim, esta é a história real explorada pelo filme “Kon-Tiki”, dos diretores
noruegueses Joachim Rønning e Espen
Sandberg.
O roteiro de Petter Skavlan inteligentemente se fortalece com todos os entreatos burocráticos por trás da viagem,
enfatizando que os obstáculos tornaram o feito algo mais digno ainda. A
falta de dinheiro e a necessidade de expor o evento midiaticamente são apenas alguns dos problemas encarados
por Thor.

her também é uma das linhas narrativas
do longa, mas este drama acaba sendo
abordado superficialmente. No entanto, valores relevantes como coragem e
força de vontade conseguem cativar o
público nesse sentido.
Mas é na parte técnica que “Kon-Tiki” se
revela um grande espetáculo. A atenção
da dupla de diretores com a obra é muito grande. Todas suas cenas funcionam
corretamente, e trazem muito contexto
poético para ao resultado final. A fotografia cristalina evidência a beleza
capturada pelas câmeras, e os efeitos
especiais são um show a parte.
Os maiores inimigos da viagem não
foram tempestades violentas, o medo
do fracasso ou o destempero entre amigos, mas sim alguns vorazes
tubarões. Ficou a cargo então da computação gráfica providenciar esta interação entre homens e animais, e o resultado é surpreendente. O realismo é tão
grande, que talvez os mais desavisados
nem percebam a diferença entre o que
é real ou não.

teatral é utilizado moderadamente no
decorrer da história para valorizar os
momentos de humor, atenuando assim
o ritmo lento que domina parte do longa. A trilha sonora de Johan Söderqvist
também se revela uma personagem importante, com suas linhas belas e melancólicas, destacando com eficiência o
espírito de sacrifício da história.
Em resumo: “Kon-Tiki”, além de ser
uma obra didática, que nos ensina com
detalhes um acontecimento histórico
relevante, também oferta apuro técnico e visual. Apesar de não conseguir
trabalhar tão bem sua dramaticidade,
o filme agrada pelas escolhas dos diretores, que optam por ressaltar a beleza
que esteve presente em torno desta
épica jornada. Recomendado.

Durante a viagem de 1947, um
documentário foi realizado (a
fita, também intitulada “Kon-Tiki”, foi assinada por Thor e chegou a ganhar o Oscar da categoria em 1950). O fato foi abordado
pelos diretores, que utilizaram
o formato preto e branco para
E complementando este apuro técnico,
O texto ainda tenta se aprofundar na o elenco entrosado também consegue algumas montagens, remetendo
personalidade de Thor, resumindo sua alcançar veracidade, principalmente
assim ao vídeo original.
infância em uma cena carregada de
simbolismos. Certo dilema do relacionamento do explorador com sua mul-

com o ator Pål Sverre Valheim Hagen,
que se parece muito com o Thor Heyerdahl da vida real. Porém, certo tom

o voo

Uma história que questiona o público à todo momento e um Denzel Washington inspirado fazem
de O Voo uma ótima pedida.
Depois de três filmes seguidos usando a captura de movimentos, Robert Zemeckis volta ao estilo live action (o
seu último longa no formato foi O Náufrago). Em O Voo
ele tem uma ótima história, um roteiro por vezes óbvio e
um Denzel Washington inspirado.
O filme conta a história de Whip (Washington), um piloto de aviação comercial e alcoólatra nas horas vagas.
Numa bela manhã de trabalho, depois da bebedeira, o
avião que Whip pilotava tem problemas mecânicos e então sua habilidade e destreza é colocada à prova. Mesmo
com tudo contra, Whip consegue realizar uma formidável
manobra e fazer um pouso forçado com danos mínimos.
Porém seu ato de heroísmo é posto à prova quando confrontado com sua condição física no dia do desastre.
O interessante da história de Flight é que abre uma série
de discussões à respeito da situação, e mesmo com a
resolução que os roteiristas dão para o personagem de
Denzel Washington fica aquela ponta de que poderia ter
sido diferente. É um filme que usa bastante da sua ética e senso de julgamento. Dependendo da sua índole o
filme pode te trazer satisfações diferentes. Seria o uso
de entorpecentes à causa da ótima manobra de Whip? É
certo incriminá-lo mesmo quando sua ação salvou centenas de pessoas? Ele deve pagar por algum crime ou é
um herói? Essas são só algumas questões que o filme te
coloca e não necessariamente te responde, depende do
teu ângulo ao analisar a resolução.
O roteiro em certos momentos é tão óbvio que você consegue prever com minutos de antecedência o que vai
acontecer à seguir, no entanto não chega à ser uma falha
e sim uma intensificação das perguntas que eu coloquei
no paragrafo anterior. Acredito que Zemeckis tentou à
todo momento fazer um filme que te leva à reflexão do
certo e do errado, do justo e do injusto. O óbvio aqui não
é defeito, mas não sei se posso classificar como qualidade.

Eder Augusto
editor

@edaum

suspeito eu tecer muitos elogios à Denzel
Washington, ele é meu
ator favorito, mas sua atuação é digna de aplausos. O filme é jogado
como um fardo nas costas
dele, e parece não pesar em nenhum
momento, parece brincadeira de criança. Sua indicação para o Oscar de
Melhor Ator pelo filme é mais que
merecida, e é suspeito outra vez dizer, mas se vencer não será nenhuma
surpresa. Sua atuação em momento
algum é inferior à Daniel Day-Lewis
em Lincoln (o principal concorrente
da categoria).
John Godman faz uma participação
sensacional ao som de Sympathy for
the Devil dos Rolling Stones e protagoniza as cenas de alívio cômico
do filme. Don Chandle na média. Destaco a atuação de Kelly Reilly, nunca tinha visto esta ruiva em ação mas
ela é ótima, em todos os aspectos.
Segurou muito bem a personagem
difícil, problemática e sensível que
tinha nas mãos.
Um dos melhores filmes da lista de
indicados ao Oscar. Te diverte com
conteúdo, te faz pensar, e filmes assim são mais interessantes de se ver
dos que os que só divertem ou só
fazem pensar, o equilíbrio foi crucial
para O Voo.

Roberta Rampinii
editor

@rampinii

joãocaçadores
e maria
de bruxas
“Puxa, puxa, puxa a vassoura da bruxa! Quando ela sair de dentro do
alçapão, nós vamos dizer
a ela que não temos medo
não! Puxa, puxa, puxa a
vassoura da bruxa!”
oi impossível não sair do cinema cantarolando essa
música. Ela não está no filme, mas quando eu era criança tinha um vinil com histórias infantis e a minha
preferida – do disco – era João e Maria, posso contá-la
de trás pra frente e foi justamente dos detalhes que me
divertiam que senti falta no filme. Eles não tem nem migalhas de pão!
A primeira pergunta, e a mais óbvia também, é se o
filme é bom. Tenha calma, apesar das próximas linhas
serem malvadas nem tudo está perdido.
Dizer que aquilo seria uma cagada tremenda
eram frases bem comuns antes da estreia do
filme, porém a continuação sangrenta de
uma história para lá de conhecida causou e causa curiosidade o suficiente
para você estar no quarto parágrafo
dessa matéria. Já faz alguns anos
que recontar fábulas de maneira mais adulta entrou na moda
e por isso você verá Jack - O
Caçador de Gigantes (filme
baseado na história de João
e o Pé de Feijão) entre os
trailers de João e Maria
Caçadores de Bruxas.
Era uma vez um bando
de caçadores chamados João...

filme se passa alguns
anos depois da história
que conhecemos, mas
que eu foi recontada
mesmo assim. Hansel e
Gretel (nomes originais dos
nossos João e Maria) foram
abandonados na floresta pelo pai e
no meio da floresta encontram uma casa de
doces, lá vive uma bruxa e é na marra que os
dois a derrotam jogando a velha na fornalha. Órfãos a dupla de irmãos resolve ganhar
a vida como caçadores de bruxas. A cidade
onde moram está sofrendo uma espécie de
infestação dessas senhoras más e sempre
acabas, sintoma do uso de magia negra.
Eu queria continuar daqui e dizer que a trama ganha uma guinada incrível e que evitarei
distribuir spoilers, mas eu estaria mentindo.
O roteiro é óbvio, clichê e todo o plano de
fundo é mal aproveitado. Fora João ter diabetes a maior piada fica por conta de um
“até que enfim vocês encontraram o caminho de casa”. Uma das maiores falhas está
na tentativa de steampunk, tão avulsa que
deixa a impressão de que erraram a época e
tira todo o humor dos gadgets.
Se você chegou até aqui é porque ainda tem
esperanças e acreditou quando eu disse
que algo se salva. Os trailers nos prometeram pancadaria e sangue e a intenção foi
honrada. Apesar do 3D desnecessário e dos
efeitos tão falsos que parecem tutorial do
photoshop (dica: eu não estou errando o
programa) as cenas de ação são instigantes.
Cabeça levando pesada e explodindo em
miolos, pedaços de nariz são arrancados a
dentadas, o sangue jorrando na cara alheia
e até para os mais interessados, bundinha e
peitinhos.
Não é uma perda total de tempo e dinheiro.
A nostalgia conta para despertar o interesse
e no fim das contas o filme se revela um bom
passa tempo para aquela tarde de domingo
que você está com preguiça de forçar o cérebro. Vá de coração aberto, deixe as crianças
em cada e lembre-se, faça o que quiser, mas
não coma os doces.

Bruno Costa

OsCinefilos.com.br

@zumbirosca

Holy Motors é um
daqueles filmes que
fazem você pensar, te
incomodam, causam
estranheza e esse tipo
de filme é cada vez mais
raro hoje em dia.
Em um ano de grandes superproduções, com direito a heróis, anões
e etc. Leos Carax nos apresenta um
filme focado literalmente na alma
do ator, uma visão sua para uma vida
que imita a arte ou uma arte que imita a vida, pode parecer clichê, no
entanto o filme Holy Motors não tem
nada de que clichê.
Com uma atuação marcante de Denis Lavant, que interpreta Oscar, o
diretor consegue realizar uma cena
fantástica, convido todos à análise
da mesma:
Primeiro a cena é projetada através
de um plano detalhe em um pedaço
de papel, nesse papel temos a frase

Entracte (intervalo), então somos impressionados pela visão
de um local sombrio - a sequência
inicia com imagens em preto e branco de mãos se aquecendo (as mãos
me remeteram de forma rápida aos
filmes mudos do começo do cinema).
Então segue a sequência com a imagem de uma igreja, cuja beleza é
enfatizada pelo aumento na distância focal, depois disso a personagem
interpretado por Denis Lavant, aos
poucos caminha no meio das sombras para frente da tela e de forma
lenta ele prepara o seu acordeom,
vejam que mesmo com toda essa
sombra, a luz dourada que entra pela
porta e é um dos elementos que
completam a metáfora do filme: Esse
conjunto possibilita ao personagem
imaginar a música, tema do filme.

é possível ver guitarras, gaita, instrumentos de sopro entre outros, essa
cena cria um ponte sonora para a
cena seguinte.
E o momento chave dessa sequência
é quando o Sr. Oscar, se vira para a
câmera (ficando de costas para o espectador) e dialoga através da música com o próprio filme, e por que não
dizer com a sua imaginação?
Com isso essa cena é uma grande
homenagem a música no cinema, a
edição, a mixagem de som aos designers de som.
Para mim uma essa cena de Holy Motors é a melhor cena do ano, pois ele
consegue homenagear visualmente
ima trilha sonora.
Bravo Sr. Leos Carax, bravo!

Na medida em que o dourado vai
ganhando vida, outras pessoas vão
entrando em cena calmamente, em
um primeiro momento com os mesmos instrumentos de nosso protagonista e em um segundo momento,

a vozinha de caju
da equipe do
supernovo com
você!
“BananaCast programas especiais sobre a cultura pop”
- 78% de aprovação da
família dos participantes

“Podcast da Redação - resumo
semanal de notícias e sessões
particulares de
bullying.”
Nenhum animal é ferido
ou maltratado durante as
gravações desse programa

Filmes Que Deveriam
Ter Ganho o

Oscar
eoricamente, qual o objetivo
do Oscar? Premiar os melhores
filmes lançados em um certo ano. Porém,
contudo e todavia, nós já vimos nessa mesma edição que a Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas possui um certo estilo peculiar de filmes que gosta mais. Essa preferência por certos longas acaba gerando algumas (muitas) injustiças na
história do cinema mundial.
Por isso, você nobre leitor que devora essa SuperMag
com avidez, nós vamos montar uma pequena lista agora com os Filmes Que Deveriam Ter Ganho o Oscar, mas
que não ganharam. Uma regra importante é que tentarei
citar um filme só por diretor, para não ficar algo muito
pesado num estilo ou num cara só.
Não custa lembrar que só falaremos de filmes e não de
directores/atores. Se eu fosse fazer uma lista com artistas injustiçados, eu teria de me abster à Orson Welles,
Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin e Stanley Kubrick. Quer dizer, eu adoro o Tarantino e o David
Fincher, mas não dá pra chamar nenhum deles de “injustiçado” quando a gente lembra que o Kubrick nunca
levou uma estatueta pra casa.
Enfim, já demos um jeito de colocar uns mamilos na introdução, ‘bora pra polêmica!
Leandro de Barros
editor

@leco

TAXI DRIVER
Por que merecia?

Martin Scorsese é um sensacional cineasta. A Academia
gosta muito dele, ele já foi indicado ao Oscar de Melhor
Diretor 6 vezes até o momento. Porém, até a sua vitória
em 2007 com Os Infiltrados, Scorsese sempre foi considerado um “injustiçado” pela Academia, muito principalmente por causa desse filme aqui. Taxi Driver é, na
falta de palavras melhores, uma violenta reflexão sobre
a solidão – interna e externa – e seu efeito na pessoa e
na sociedade. O longa é muito referenciado pela crítica
pela sua importância em Hollywood: Taxi Driver abriu
as portas à algumas características europeias no cinema americano, além de ser um dos primeiros grandes
filmes americanos da época a contar com a improvisação dos atores em alguns diálogos e frases. Some
isso à uma direção incrível, um ótimo roteiro e uma
performance avassaladora de Robert DeNiro e a dúvida
fica: por que Táxi Driver não ganhou o Oscar?

Por que não ganhou?
Bem, tinha um Rocky no meio do caminho. No ano em
que Táxi Driver concorreu ao Oscar, o grande vencedor
do prêmio foi Rocky, drama de boxe que alavancou a
carreira de Sylvester Stallone nos cinemas. Não me
entendam mal, eu adoro Rocky (acho que é uma das
franquias cinematográficas mais impactantes no meu
crescimento como pessoa), mas filme por filme, Táxi
Driver é muito superior. A razão que eu vejo para a
vitória de Rocky é o asco que a Academia tem de filmes
“diferentes”. Como já citado acima, Táxi Driver possui
muitos recursos que, na época, não eram comuns, algumas até podemos chamar de inovações. Já Rocky
é o clássico drama-com-personagem-carismático. Pra
completar, enquanto Táxi Driver tem aquele final que
te deixa pensativo por dias, o final de Rocky é visto e
digerido na hora (coisa que a Academia costuma preferir também). Por fim, não posso deixar de citar um fator
importantíssimo para a perda de Táxi driver no Oscar:
seu título no Brasil. Certeza que Táxi Driver – Motorista
de Táxi colaborou para fazer com que o filme perdesse
alguns pontos – apesar que Rocky: Um Lutador também
não é o título dos sonhos.

(1976)

LUZES DA
CIDADE

(1931)

Por que merecia?
Antes de tudo, eu preciso dizer que sou um grande fã
dos filmes de Charles Chaplin. Já vi muitos e, por um
acaso, foi um deles (Tempos Modernos) que me fez ver
que o cinema era mais do que pura diversão descompromissada. Como Chaplin foi um grande esnobado
pela Academia e nunca ganhou um Oscar de Diretor ou
de Melhor Filme, eu podia escolher qualquer um pra
citar. Escolho Luzes da Cidade por considerar o melhor
e mais bonito, apesar de não ser necessariamente o que
eu mais gosto. Uma das coisas mais primorosas em Luzes da Cidade é o cuidado com que cada cena do filme
foi pensada e gravada. Se eu tenho a permissão dos
leitores para descambar esse texto para o romantismo
descontrolado, eu arrisco dizer que as cenas de Luzes da
Cidade são como quadros cuidadosamente pintados por
Chaplin, todos contando uma bela e sensível história.

Por que não ganhou?
Um pouco acima, eu disse que Charles Chaplin foi um
grande “esnobado” pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Não é bem assim. Na verdade,
eu imagino que a indiferença da Academia tenha sido
causada pelo próprio Chaplin. Em 1929, no começo da
sua carreira, Chaplin ganhou um Oscar especial “pela
sua versatilidade e genialidade” em O Circo. Porém, o
diretor não gostava nada da Academia e praticamente
ignorou o prêmio, chegando ao ponto do seu filho dizer
que ele usava o careca dourado como encosto da porta
de casa. Obviamente que, depois disso, a Academia passou a ignorar Chaplin sempre que possível, embora ele
ainda tenha ganho um Oscar de Melhor Trilha Sonora e
algumas indicações aqui e ali. Assim, Luzes da Cidade
nem foi lembrado pela Academia em 1932, quando
Grande Hotel levou o prêmio de Melhor Filme.

CIDADÃO KANE (1941)
Por que merecia?

Faça um exercício rápido na sua vida. Vá até 10 historiadores cinéfilos e pergunte qual o melhor filme da
história do cinema e qual o filme mais influente da
história do cinema. 6 deles responderão Cidadão Kane
para a primeira pergunta e todos responderão Cidadão
Kane para a segunda. No filme, o novato prodígio Orson
Welles interpreta (além de escrever e dirigir o longa)
um homem chamado Kane, um homem que nasceu
pobre e se tornou muito rico e famoso. Cidadão Kane
é uma das mais importantes obras do cinema mundial pela sua qualidade e pelas suas inovações, seja em
técnicas narrativas (o protagonista começa morto e
alguns eventos são mostrados fora da ordem cronológica), seja na temática da sua história, mostrando “mecanismos do mundo” no começo dos anos 40.

Por que não ganhou?
Apesar de ter sido nomeado à várias categorias no Oscar de 1942, incluindo aí Melhor Filme, Cidadão Kane só
levou uma estatueta para casa: Melhor Roteiro. O filme
foi vencido pelo drama Como Era Verde o Meu Vale, do
queridinho da Academia John Ford.
Por mais que eu respeite a filmografia de Ford, não dá
pra entender onde, quando e o porquê da Academia
considerar Como Era Verde o Meu Vale melhor do que
Cidadão Kane – e olha que isso não é reflexo de quem
não sabe respeitar a opinião alheia. A explicação mais
citada pelas teóricos de tempo livre envolve uma
pressão feita pelo magnata da mídia William Randolph
Hearst, que possuía 28 jornais e 16 revistas na época.
Cidadão Kane era supostamente baseado na vida de
Hearst, que odiava o filme.

LARANJA MECÂNICA
(1971)
Por que merecia?
Stanley Kubrick é um dos grandes nomes do cinema e
Laranja Mecânica é uma das suas obras-primas. “Uma
das”, já que ele dirigiu alguns dos filmes mais conceituados da Sétima Arte. Nesse clássico distópico, comparado em grandeza à obras como 1984 e Admirável
Mundo Novo, Kubrick se baseia no romance de Anthony
Burgess para crítica a hipocrisia da sociedade quando
o assunto é violência. Um tapa de mão cheia nos seus
espectadores, o longa é um daqueles que leva um bom
tempo (e algumas várias repetições) para se entender
satisfatoriamente.

Por que não ganhou?
Em 1972, Laranja Mecânica chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Filme, mas o pé-frio de
Kubrick atuou novamente e o longa foi vencido por
Operação França, de William Friedkin. É importante citar
que Operação França não é um filme ruim (longe disso)
e também não ganhou por ser “o típico filme de Oscar”,
já que se trata de um policial. Assim, só resta imaginar
o que se passou pela cabeça dos votantes da Academia
quando escolheram. Talvez tenham preferido a segurança de Operação França, talvez Laranja Mecânica seja
um daqueles filmes que envelhecem muito bem ou
talvez tenha sido mal compreendido pelos votantes.

PULP FICTION (1994)

Por que merecia?

Em 1992, Quentin Tarantino lançou nos cinemas Cães
de Aluguel, o filme que marcou a estreia da sua carreira
como diretor de cinema. Nele (que também merecia o
Oscar), nós vemos um Tarantino experimentando o sapato pela primeira vez, vendo até onde pode ir e o que
fazer. Dois anos depois, o sósia do Samuel Rosa volta
aos cinemas com Pulp Fiction, o que eu já considero sua
versão polida de Cães de Aluguel.

Por que não ganhou?
Porque existiu um filme chamado Forrest Gump. Eu
gosto muito de Forrest Gump, mas prefiro Pulp Fiction.
Honestamente, não sei nem se o filme de Tarantino é
melhor do que o Robert Zemeckis. Acho que são muito
equivalentes, mas com estilos bem distintos. Tentarei
explicar visualmente: Pulp Fiction é aquela garota que
todos nós tivemos na nossa sala: descolada, linda e
provocante. Já Forrest Gump é aquela outra garota (que
nós também tivemos na nossa sala): a certinha, linda e
perfeita. Faz sentido que a Academia ficasse com a garota dos olhos, enquanto Pulp Fiction ficasse pra escanteio. Se ao menos Tarantino tivesse demorado um ano a
mais pra terminar o filme…

MEMENTO
(1931)

Por que merecia?
Antes de mudar a maneira como os filmes de super-heróis (e os blockbusters em geral) são feitos e
vistos, Christopher Nolan começou a sua carreira com
o pequeno Memento, baseado numa curta história
escrita pelo seu irmão Jonathan Nolan. Estrelado por
Guy Pearce (ótimo no papel), Memento é a versão cinematográfica de uma confusão mental. É inteligente,
original, criativo, desafiador… tem a marca que Christopher Nolan costuma colocar nos seus filmes, quando ele
ainda não era menosprezado por ser adorado por seus
fãs, e não possui os problemas de continuidade que
seus blockbusters possuem, o que tira o peso de não ser
um filme perfeito tecnicamente (Batman – O Cavaleiro
das Trevas, estamos olhando pra você).

Por que não ganhou?
Em 2001, a Academia decidiu dar o Oscar de Melhor
Filme para Gladiador, de Ridley Scott – que é um bom
filme, deixemos claro. Porém, foi um ano em que a Academia estava meio confusa, já que deu o Oscar de Melhor Diretor para Steven Soderbergh, por Traffic, e não
sabia direito direito o que estava fazendo. A verdade é
que Memento tinha uma concorrência muito forte nesse
ano e teve de lutar contra filmes com força comercial e
de bastidores muito maior (Gladiador), contra um inspirado Soderbergh (Traffic e Erin Bronkovich), contra um
dos melhores filmes asiáticos dos últimos 20 anos (O
Tigre e o Dragão) e contra a loucura da Academia, que
indicou Chocolate ao prêmio de Melhor Filme.

CLUBE
DA
LUTA
(1999)
Por que merecia?
Estranhamente, começo a notar um padrão aqui. Clube
da Luta é o quarto filme dessa lista que mexe diretamente com o espectador e crítica (ou dá tapas) na
plateia. O livro em que o filme foi baseado, escrito por
Chuck Palahniuk, é descrito como “definidor de uma
geração” e está cuidadosamente colocado na minha
cabeceira nesse momento. O filme de David Fincher
segue essa linha também. O filme dança perigosamente
criticado o indivíduo e suas loucuras na pele de um
protagonista, e a sociedade e as suas doenças, na pele
de outro, apenas para concluir no final que ambos são a
mesma pessoa.

Por que não ganhou?
Em 2000, a Academia passava por momentos difíceis.
Eles tinham acabado de cometer uma série de crimes
hediondos no Oscar 1999, quando elegeram Shakespeare Apaixonado o Melhor Filme e Gwyneth Paltrow
a Melhor Atriz. Assim, eu imagino que a Academia resolveu se endireitar no ano seguinte e escolheu Beleza
Americana, um filme que é, ao mesmo tempo, um drama
seguro como a Academia gosta e também é ligeiramente polêmico e desafiador ao seu público. Ou seja:
quiseram ser conservadores e ousados ao mesmo tempo e não tiveram oportunidade de olhar para Clube da
Luta, que nem indicado foi. A competição também estava forte com O Sexto Sentido e À Espera de um Milagre.

cidade de deus
(2002)

Por que merecia?
Eu acho Central do Brasil um filme que foi muito
injustiçado no Oscar, mas também acredito que
Cidade de Deus tenha sido o filme brasileiro que
mais sofreu nas mãos da Academia. Honestamente,
eu comparo o choque de se ver Cidade de Deus com
o choque de se ver Tropa de Elite. Ambos são
filmes que mostram o que realmente acontece no Rio de Janeiro, nos lugares
mais perigosos da cidade. Aliás,
eu considero Tropa de Elite
uma sequência “espiritual” de Cidade
de Deus. Se foi um
“Hey, isso aqui é
o que acontece na
favela e veja só como
tudo surgiu e de quem é
a culpa”, o segundo é algo
como “Lembra do Cidade de
Deus? Sabe por que as coisas estão
iguais? É isso aqui, olha”. Dois filmaços.

Por que não ganhou?
Sabe-se lá Odin. Por que era brasileiro? Nunca
houve um melhor momento pra um filme brasileiro no Oscar. O Pianista é muito bom, mas Cidade de
Deus é melhor. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres
é legal também, mas Cidade de Deus é melhor. As
Horas é interessante, mas não é um Cidade de Deus.
Chicago, idem. O único que, na minha concepção,
oferecia mais riscos era Gangues de Nova York. Ainda assim, ele não levou e Cidade de Deus nem foi
indicado. Vai entender…

O Caminho
Para Ganhar
o Oscar
O debilitado e desfigurado
protagonista caminha com
passos vacilantes em direção ao
feixe de luz que entra pela porta
do galpão entreaberta.
Leandro de Barros
editor

@leco

Com esforço, graças ao complicado período que acabou de
passar, nosso herói finalmente abre a porta e contempla o
que o espera do lado de fora: o fim da guerra e o ar da liberdade. E também os créditos do fim do filme, as luzes do cinema e os aplausos (e lágrimas) da plateia. Na primeira fila, o
diretor dessa história sorri, sabendo que ganhará o Oscar em
dois meses.
Se você acompanha o cinema há algum tempo ou, mais
precisamente, o Oscar, já deve ter trombado com alguém
que defende com toda a convicção que “pra ganhar o Oscar,
basta fazer um filme de holocausto”. Será que isso é mesmo
verdade? Há uma fórmula para se dar bem dentro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas? Há um tipo
de filme que seja talhado para esse prêmio em específico?
Bem, se você sonha algum dia em ganhar o Oscar, preste
atenção às minhas próximas palavras, pois em verdade, em
verdade vos falo: eu sei como ganhar o Oscar.
Ok, eu preciso ser sincero: o mais próximo que eu já estive
de ganhar o Oscar foi quando um tio pensou em comprar um
gato chamado Oscar pra mim. Eu não sei atuar, não sei dirigir, não manjo nada de questões técnicas de cinema e, como
minha piada agora a pouco provou, não conseguiria escrever
um roteiro ganhador do Oscar nem que a minha vida dependesse disso. Porém, eu fui enviado em missão especial
à Biblioteca (vocês criados à leite com pêra na Internet não
devem saber o que é isso) para vasculhar os registros antigos sobre o Oscar e tentar achar um padrão entre os vencedores. E missão dada é missão cumprida, amigos.
Segura aí a sua estatueta e vem comigo aprender a ganhar o
Oscar.

Antes de tudo,
o que vem
primeiro…
Lembra quando a gente estudava História na escola (se você
ainda está na escola, eu estou falando de terça-feira passada) e a gente se deparava com vários períodos diferentes?
Idade das Pedras, Idade Média, Idade Moderna, etc, etc, etc?
Pois bem, tenho certeza que o seu/sua professor(a) deve ter
explicado que a gente faz essas separações na História pra
poder dar uma estudada melhor nas coisas, reconhecer padrões e entender melhor uma certa época da nossa história.
Porém, nós não fazemos isso apenas na História Geral da
Humanidade no Planeta Terra. Fazemos isso em tudo: na arte
da confecção de pães, na ciência da carpinagem e, claro, na
história do cinema.
Como você deve saber, o cinema “começou” com a invenção do cinematógrafo pelos Irmãos Lumière, partiu com
o ilusionista Georges Méliès, foi se popularizando, aí veio
Chaplin, Hitchcok, blablabla, o grande gênio Michael Bay
começou a carreira, blablabla, a franquia Todo Mundo em
Pânico mudou a ideia que a sociedade tinha de tortura e
mais um pouco de blablabla.
Com qualquer outra Arte, o Cinema é marcado por estilos,
modismos e é visto (e feito) de formas diferentes em épocas
diferentes. Assim, para efeitos estatísticos nesse texto, eu
considerei apenas o que eu acho ser o Cinema Moderno, o
período que corresponde da década de 70, passando pela
década de 80 – com a invenção do “blockbuster – e chegando até os dias de hoje.
E por que eu fiz isso? Veja bem, nosso objetivo aqui é descobrir o que a Academia gosta e tentar achar um caminho para
o Oscar, certo? A Academia é composta por pessoas e pessoas possuem certos gostos hoje e diferentes ontem – lembram que eu disse que o Cinema vivia de modismos? Assim,
vamos dar uma analisada no “Cinema Moderno” e descobrir
o que fazer para ganhar o Oscar nessa época.
Entendidos? Então ok.

Alguns
passos
para um
filme
vencedor
no Oscar
Depois de algumas xícaras de café,
horas de um fim de semana perdido e
um documento do Excel muito confuso,
minha pesquisa resultou em frutos, que
se traduzem em alguns passos para um
filme com cara de Oscar.

Para ganhar no
Oscar, você precisa:
Fazer um drama baseado em
algum livro, de preferência
uma cinebiografia:

Contratar um bom diretor:
Uma informação interessante que pouca gente sabe: o “dono” do filme, na verdade, é o produtor. Pode parecer estranho, já que quem manda em praticamente
todas as decisões é o diretor, mas quem
sobe pra receber o Oscar é o produtor.
Assim, se você quer ganhar o Oscar de
Melhor Filme, vá produzir. E contrate
um bom diretor, já que é quase regra:
quem ganha o Melhor Filme, ganha o
de Melhor Diretor. Nos últimos 43 anos,
apenas em 6 ocasiões esse cenário não
se repetiu. Até porque, é questão de
lógica: o melhor diretor do ano é aquele
que fez o melhor filme, certo? Um outro
dado importante: de 1970 pra cá, apenas uma vez o diretor do Melhor Filme
do Oscar não foi nem indicado à Melhor
Diretor no prêmio. Isso aconteceu em
1990, quando Bruce Beresford viu seu
filme, Conduzindo Miss Daisy, ganhar 4
Oscars pela Academia (incluindo o de
Melhor Filme) mas não foi indicado à
Melhor Diretor – o vencedor nesse ano
foi Oliver Stone, por Nascidos em 4 de
Julho;

Ter um grande protagonista,
Todo mundo sempre cita que cinebi- preferencialmente Meryl
ografias vão bem em Oscar, mas eu nun- Streep ou Jack Nicholson:
ca tinha percebido o quão bem eles iam
até parar para comparar alguns números. Nos últimos 43 anos, 9 filmes ganharam o Oscar sendo cinebiografias. Isso
significa que quase 21% dos filmes que
ganharam o Oscar nessa época mais recente foram cinebiografias. É o “tipo”
de filme que mais vence. Não há tantos
vencedores assim em longas policiais,
de faroeste, de guerra, musicais ou de
máfia. Porém, o golpe certeiro mesmo,
é ir com um drama baseado em algum
livro. Dos 43 filmes analisados, 19 são
dramas baseados em livros. Isso faz
quase 45% dos vencedores modernos
do Oscar baseados em alguma coisa!
É praticamente a metade! Isso que eu
nem comecei a citar as cinebiografias
que foram indicadas, mas NÃO ganharam. Por isso, escolha alguma personalidade famosa, pegue uma biografia
dramática e prepare suas câmeras;

De 1970 para cá, 34 filmes que ganharam o Oscar de Melhor Filme, também
tiveram seu protagonista vencedor do
Oscar de Melhor Ator/Atriz ou indicado
à esse prêmio. Isso detona uma clara
(quase 80% amigos) tendência da Academia de ir no embalo do filme com
uma forte figura de liderança. Por isso,
seu filme precisa ter um protagonista
de respeito, que consiga ganhar uma
indicação de Melhor Ator/Atriz. Preferencialmente, vá com Maryl Streep ou
Jack Nicholson, que são os líderes femininos e masculinos de indicações ao
Oscar. Outros nomes como Daniel Day
Lewis, Kate Winslet, Clint Eastwood,
George Clooney e Tommy Lee Jones
também são bem válidos, já que esses
são “queridinhos da Academia”. Só lembre de fazer um favor a si mesmo: passe
longe de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.
Cuidar para ter uma boa parte técnica:

poucos filmes que ganharam o Oscar de
Melhor Filme colecionaram vários Oscars em categorias técnicas. Apenas em
termos comparativos, o máximo que um
filme vencedor do Melhor Filme no Oscar conseguiu foram 7 vitórias nas categorias técnicas – Titanic, em 1997. O
máximo de indicações foram 14 – também Titanic (A Malvada, de 1950, também conseguiu 14 indicações, mas não
estamos falando de filme tão antigos).
Porém, é preciso manter uma quantidade importante de indicações em algumas categorias. As mais importantes
são: Fotografia, Edição, Som e Trilha Sonora. Além, claro, do Ator/Atriz, Diretor
e Roteiro.

Lembrar que a Maldade
Humana e Doença são ótimos
temas:
Para os membros da Academia de Artes
e Ciências Cinematográficas, só parece
existir um tipo de filme: os sofríveis.
Não é a toa que a maioria dos vencedores (e indicados) na história moderna do Oscar são filmes de drama. Os
votantes curtem chorar, se desesperar,
se descabelar por causa de um filme.
Em termos de plot, os dois temas mais
populares são a Maldade Humana ou
a Doença de um Protagonista. No primeiro, lembre-se de explorar os aspectos mais horrendos da nossa história.
Escravidão? Ótimo. Tráfico de crianças?
Boa escolha. Holocausto? Perfeito! No
segundo, apele para uma doença que
incapacite o seu protagonista. Câncer
é legal, mas esquizofrenia é melhor. Na
dúvida, vá com os dois – e acrescente
um acidente de carro que deixará seu
protagonista tetraplégico no meio do
filme. Quanto mais sofrimento, melhor!
No pain, no gain!;

Lance seu filme no fim do ano:
Agora, essa dica pode parecer estranha,
mas preste atenção: lance seu filme em
Novembro ou Dezembro nos EUA. Nos
últimos 43 anos, 25 filmes lançados nos
últimos dois meses do ano ganharam o
Oscar de Melhor Filme – isso representa
quase 60% dos vencedores, Joãozinho.

Se você acrescentar Outubro na brincadeira, essa
porcentagem subirá um pouquinho, mas o foco
aqui é Novembro e Dezembro mesmo. Não me
perguntem o porquê, mas é assim que funciona. Lançou nesses meses, chance dobrada. Talvez
o fato do filme estar mais fresco na cabeça dos
votantes, talvez seja um período já destinado ao
lançamento de longas desse tipo… não sei, só sei
que funciona!
Pronto, agora que vimos todas as dicas, vamos tentar montar nosso filme perfeito. Seguindo a lógica e o passado, para ganhar o Oscar você precisa
produzir um drama baseado na biografia de alguma figura famosa, vivida pela Meryl Streep ou pelo
Jack Nicholson (vamos escolher a Meryl Streep
porque ela é uma fofa!). Agora, temos Meryl Streep
vivendo uma figura famosa.
Hora de escolher nosso diretor. Woody Allen só
agrada com roteiros dele, Clint Eastwood já está
manjado, Spielberg tem perseguido e tido azar ultimamente e o David Fincher é um esnobado pela
Academia. Tirando os que também fazem blockbusters, fique com Martin Scorsese.
Então temos Scorsese dirigindo Meryl Streep, que
está fazendo uma cinebiografia dramática. De
quem? Bem, de alguém envolvida em algum péssimo momento da humanidade. Que tal pensarmos
em uma senhora chamada Marie Curie? Veja bem,
ela viveu numa época de grande menosprezo às
mulheres (olha o mal da humanidade!), teve importância durante a Primeira Guerra Mundial (eu
ouvi mal da humanidade?) e ainda morreu de leucemia, causada pela radiação à que foi exposta durante o seu trabalho (temos uma personalidade se
deteriorando por uma doença?).

Resumindo: quer ganhar o Oscar?

Contrate o Scorsese pra filmar a
Meryl Streep na cinebiografia da
Marie Currie e lance o longa nos
cinemas em Novembro/Dezembro. Ah, não esqueça de me agradecer quando for fazer o seu discurso.

Pedro Luiz Fraga
editor

@PedroLuiz7

cinema nacional
sempre foi alvo
de críticas por
parte do grande
público. E, de
fato, o cinema
nacional feito para
a massa nunca foi um
primor. Porém, fora dos
grandes circuitos, as produções brasileiras independentes sempre renderam
excelentes histórias. É só pegar para assistir a lista de filmes indicados a festivais brasileiros, como o
festival de Paulínia, por
exemplo, que a qualidade e os talentos são
facilmente percebidos.
Mas se o cinema nacional tem qualidade e
potencial, porque não
há um reconhecimento
por parte dos grandes
prêmios, por exemplo,
o Oscar? Difícil dizer...
Muitos defendem a questão política que
o Oscar carrega, entre outros fatores. Eu
prefiro acreditar que, dentre todas as
vezes que batemos na trave para levar
uma estatueta, os filmes concorrentes
eram superiores.
Falando nisso, você sabe quais
foram as participações brasileiras no Oscar? Temos uma
pequena lista de candidatos verde e amarelos que já
pisaram no
tapete

vermelho mais famoso do mundo, e
que, por alguma razão, acabaram não levando o prêmio. O Brasil nunca ganhou
um Oscar, mas as indicações envolvem
obras bastante relevantes e que, de
alguma forma, mudaram o cenário nacional. A categoria mais importante, e a
que se encaixa para as produções brasileiras, é a de melhor filme em língua
estrangeira. E nessa categoria nós já
tivemos quatro representantes de peso.
A primeira indicação ocorreu no ano
de 1963, com o filme ‘’O Pagador de
Promessas’’. Obra absolutamente incontestável de Anselmo Duarte, que
no ano anterior havia ganhado a concorrida Palma de Ouro do Festival de
Cannes. No elenco estavam nomes
como Glória Menezes, Leonardo Villar e
outos. O filme contava a história de Zé
do Burro (Villar) e seu debate religioso
entre o catolicismo e o candomblé.
Infelizmente, naquele ano concorria
o francês ‘’Sempre aos Domingos’’, de
Serge Bourguignon, que acabou tirando
o título do primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar.
Os americanos demoraram 33 anos
para indicar o segundo filme de nacionalidade brasileira. E essa indicação
veio para ‘’O Quatrilho’’, em 1996, também na categoria de melhor filme estrangeiro. Fabio Barreto dirigiu a história
de dois casais que viviam no interior do
Rio Grande do Sul na primeira década
do século XX e acabam se apaixonando,
digo, a mulher de um se apaixona pelo
marido de outra e vice e versa. No elenco estavam as fantásticas Glória
Pires e Patrícia Pillar, juntas de
Alexandre Paternost, Bruno
Campos e outros.

A estatueta acabou ficando nas mãos do holandês
“A Excêntrica Família de Antônia”, da também
holandesa Marleen Gorris.
Dois anos após Fabio Barreto levar o Brasil para
Hollywood, sua família decide figurar novamente
entre os melhores filmes estrangeiros do ano. Em
1998, Bruno Barreto, irmão de Fabio, leva o seu
‘’O que é isso, companheiro’’ para o Oscar. O elenco conta com nomes consagrados como Pedro
Cardoso, Fernanda Torres, Mateus Nachtergaele,
Luís Fernando Guimarães, Selton Mello e grande
elenco. A indicação é curiosa porque a história do
filme trata justamente de uma ferida americana
ainda pouco explicada. Um embaixador americano foi sequestrado, durante a ditadura militar, por
membros da Ação Libertadora Nacional e do Movimento Revolucionário Oito de Outubro. No filme,
o embaixador serviria de moeda de troca para a
libertação de alguns integrantes desses grupos.
Mais uma vez, o filme brasileiro saiu sem nada...
Naquele ano o também holandês (ta virando
perseguição) ‘’Caráter’’ de Mike Van Diem levou o
prêmio.

O Brasil vinha bem no Oscar. Uma
indicação em 96, outra em 98.
Sem prêmios, mas com o devido
reconhecimento.
Com um ano de diferença, precisamente em 1999,
‘’Central do Brasil’’ foi indicado ao Oscar com um
acréscimo: a indicação de Fernanda Montenegro
ao prêmio de melhor atriz pela sua MONSTRUOSA atuação. Um verdadeiro marco para o cinema
nacional... Nunca tivemos um de nossos atores
entre os melhores do ano, segundo a Academia.
Walter Salles dirigiu um dos filmes mais citados
quando o assunto é a injustiça (comum, até) que o
Oscar comete todos os anos. O filme é excelente,
mas concorria com outro filme de qualidade comparável, o (belíssimo) italiano ‘’A Vida é Bela’’, de
Roberto Benigni. Até aqui, tudo bem. O prêmio
foi dado à Itália e, analisando as duas obras e os
concorrentes, era o filme mais cotado a ganhar.
Entretanto, na categoria de melhor atriz, a ABSOLUTAMENTE SUPERIOR Fernanda Montenegro acabou perdendo a estatueta para a segura Gwyneth
Paltrow, de ‘’Shakespeare Apaixonado’’. Ali nascia
a minha birra com o Oscar...

adaptações de
animes para
o cinema
Aproveitando o clima do Oscar, nada
mais justo do que falar sobre algumas
animações nipônicas que conseguiram
ganhar seu espaço no mundo cinematográfico.
Mesmo com a popularização de seus trabalhos em outras
áreas como os animes e mangás, as produções japonesas
ainda acabam sofrendo algum preconceito ou passando despercebidas por aqui quando o assunto é cinema.
Para que isso não aconteça também com os magníficos
leitores da Supermag, resolvi entrar no clima e falar sobre
algumas dessas animações para que você possa começar a
~conferir~ alguns desses trabalhos antes mesmo de terminar
de ler a edição desse mês.

Tayná Tavares
editor

@taynatavares

AKIRA

Akira foi o primeiro
filme de animação
japonesa que vi, eu
devia ter no máximo
uns 13 anos, e foi assustador. O filme é baseado
no mangá homônimo de Katsuhiro Otomo, e, sem nenhum príncipe encantado ou esperança de final feliz, Akira conta a
história de Kaneda e sua gangue de motoqueiros, no ano
de 2019, numa Tóquio construída em cima de destroços
da antiga capital, destruída após a 3º guerra mundial.
Tudo seguia conforme a rotina, até que seu companheiro
de gangue, Tetsuo,sofreu um acidente e acaba sendo levado por militares para alguns testes do projeto experimental Akira. E a partir daí começa todo o caos.
Akira é uma animação baseada não apenas em indivíduos com poderes sobre-humanos, mas também em problemas sociais e políticos da sociedade, como a alienação
da juventude e a corrupção do governo. Tudo isso,
mostrado de uma forma crítica e superficial com direito
a muita violência, momentos de suspense e até terror, se
tornando uma das melhores tramas psicológicas que já
tive o prazer de assistir.

Meu amigo/vizinho
Totoro
Meu amigo Totoro conta a história de duas irmãs, Mei e Satsuki, que sem mudam para o interior por causa da doença da
mãe e acabam conhecendo Totoro, um gato-gigante-sei-lá-oque-protetor-da-floresta, que acaba ajudando-as a se adaptarem não somente ao novo lugar, mas às mudanças da vida.
Totoro é considerado por muitos uma obra prima, e eu concordo com tal afirmação. Essa animação foi criada pelo Studio
Ghibli e com a direção de Hayao Miyazaki. Tanto o estúdio em
si quanto Hayao foram dois grandes responsáveis pela internacionalização das animações japonesas.
Através do filme podemos ver o mundo e os fatos que vão
sse desenrolando através dos olhos e da imaginação das
duas irmãs. Dilemas como enfrentar medos, como lidar com
a doença da mãe e a ausência do pai (muito atencioso, mas
ausente em certos pontos) são alguns pontos explorados por
essa produção. Além, é claro, de mostrar as duas irmãs a descobrir novos horizontes. A parte ‘gráfica’ da animação é um
ponto a se destacar visto que ela conseguiu transparecer de
um modo excelente o que as duas irmãs estavam imaginando
(com alguns efeitos muito bem feitos, etc.).
Mesmo sendo um filme voltado para o público infantil, Meu
vizinho Totoro não deixa ninguém mais velho se sentindo de
fora por assisti-lo, pelo contrário, ao assisti-lo, somos teletransportados novamente para a nossa infância, o que nos faz
sonhar acordados e lembrarmo-nos saudosamente de brincadeiras e dores dessa época.

A Viagem de
Chihiro
Mais uma produção de Hayao Miyazaki na lista. A Viagem de
Chihiro recebeu o Oscar de melhor animação em 2003, além
de outros prêmios ao redor do mundo como o Urso de Ouro
do festival de cinema de Berlim.
O filme começa com Chihiro, uma menina mimada e seus pais
viajando para sua nova casa. Porém, sua família entra por engano em um túnel que leva-os para um vilarejo abandonado,
que acabam levando-os para um mundo encantado onde alguns problemas começam a acontecer. E agora cabe a Chihiro
o dever de salvar seus pais e voltar para casa.
Com uma narrativa magnífica, Chihiro consegue equilibrar
humor, drama, terror e até mesmo um pouco de poesia com
personagens carismáticos e memoráveis, conseguindo agradar a adultos e crianças na mesma proporção.

summer
wars
Lançando em 2009 pelo estúdio Madhouse, Summer
Wars fez um significante sucesso, sendo apresentado
em festivais de cinema, e ganhando uma adaptação para
mangá que foi lançada aqui no Brasil pela editora JBC.
O filme conta a história de Kenji Koiso, um estudante muito bom em matemática e que trabalha como moderador
em um jogo online chamado OZ (uma espécie de Second
Life). Tudo seguia tranquilamente em sua vida até que
Natsuki Shinohara, sua veterana, o convida, a trabalho,
para participar do 90º aniversário de sua bisavó Sakae.
Porém, ao chegar ao local, Natsuki apresenta Kenji como
seu noivo para a família. Como se isso já não fosse problema o suficiente, Kenji recebe uma estranha mensagem
com um problema matemático, e, após resolvê-lo, uma
misteriosa I.A (inteligência artificial), invade-o, causando
consequências tanto no mundo real quanto na reunião
da família Shinohara.
O filme nos faz questionar os limites da imersão tecnológica na vida cotidiana, o que vem acontecendo de
forma tão sutil, mas de forma poderosa e que muitas
vezes não percebemos. O filme mostra também valores
como união, tradição, respeito às diferenças e perdão.
Junto com os conflitos criados pela história, outro ponto que merece atenção é a qualidade da animação. Cada
detalhe parece ter sido minuciosamente trabalhado,
como o contraste entre o mundo real e o virtual, quando
o real é feito de tons mais amenos enquanto o virtual é
completamente colorido e vibrante.

games
Leandro de Barros
editor

@leco

E então finalmente
a Ninja Theory e a
Capcom lançaram DmC:
Devil May Cry, reboot da
franquia que gerou muitos
comentários na Internet.
Desde o seu anuncio, os fãs mais ferrenhos de Devil May Cry iniciaram uma
cruzada contra o game, motivada principalmente pela nova versão de Dante,
protagonista da série. Antes com cabelos brancos e elegante, Dante agora é
representado por um garoto de cabelos pretos e um aspecto mais desleixado do que antes. E essa mudança, que
parece pequena quando descrita, mobilizou protestos e comentários na rede.
O ponto chegou ao seu ápice quando
alguém criou uma petição para pedir
ao presidente dos EUA, Barack Obama,
que intervisse na situação e impedisse
o lançamento do jogo. Mais insólito,
impossível.
Mas essa raiva toda é justificada? A mudança do visual do protagonista influencia tanto assim na qualidade final do
jogo?
Ainda é cedo para uma análise final do
jogo (essa você verá na próxima edição
da SuperMag), mas acho que após jogar algumas missões do título, podemos
dar uma impressão inicial do trabalho
feito pela Ninja Theory.
DmC: Devil May Cry é um hack-nslash puro, um exemplo clássico
do estilo – arrisco a dizer que o
game é uma representação fiel do

gênero. Se você não gosta de hack-nslash, desista: você NÃO vai gostar de
DmC: Devil May Cry. Se você gosta de
hack-n-slash, então…
Dito isso, e como representante do
grupo de pessoas que não é muito fã
de andar e matar, eu confesso que
não fiquei muito atraído pelo game
depois de jogar suas primeiras
missões. Avancei o suficiente para
testar praticamente todas as funcionabilidades do sistema de luta
do título, concordo que é um esmaga-botões fácil de entender (e
ao mesmo tempo complexo o suficiente para possibilitar inúmeros
combos), mas é um estilo de jogo
que eu não gosto. Se você gosta (se
você curtiu um God of War, por exemplo), eu ponho a minha mão no
fogo que você curtirá DmC.
Em termos gráficos, não há muito o
que falar além do que as imagens e os
inúmeros trailers já mostraram. Pessoalmente, eu gostei do estilo artístico do game, com um pé na arte barroca (ou talvez seja outra arte, eu sou
péssimo em identificar estilos).
Eu confesso que também estava com
o pé atrás
com o

novo Dante, tinha medo dele ser um
desses adolescentes birrentos que
reclamam da vida sem motivo. Ele
não é. Pelo pouco que vi do personagem, ele é na verdade um cara bem
“normal” (guardadas às devidas proporções, claro). Ele não implica, não
força a trama, não “enche o saco”. Se
você não for birrento, não vai demorar muito pra se apegar ao cara.
Sobre a trama do game, acho que é
o mesmo caso do sistema de batalha.
Eu não gostei por não fazer muito o
meu tipo de história, mas eu preciso
admitir que alguns conceitos ali são
interessantes. Basicamente, o mundo
“real” de DmC é infestado de demónios, que se utilizam de alguns meios
para escravizar a humanidade, sem
que ela perceba. Então temos aí influência “demoníaca” em todos os
meios da sociedade, criando vícios,
maus hábitos e outras armadilhas
para prender a humanidade.

A sátira fica bem óbvia
nos primeiros momentos,
quando descobrimos
que o grande vilão é
o chefão de um banco
importante, com poder o
suficiente para ameaçar
o presidente dos EUA.
Pra fechar o pacote desse relato meio
por cima do que vi, eu arrisco a dizer
que DmC: Devil May Cry é um bom
jogo. Não é o tipo de game que eu
gosto, mas eu reconheço suas qualidades (e reconheço também que eu
sou muito chato e o meu gosto pessoal não encaixa com o de outras
pessoas, então tenho que levar isso
em conta quando escrevo algo sobre
um produto). Você pode até não curtir DmC, mas com certeza NÃO será
pelos motivos que a gente achava
antes do lançamento.

Pedro Luiz Fraga
editor

@PedroLuiz7

GOD
OF
WAR
ASCENSION - MULTIPLAYER
se vão quase 3 anos de diferença
desde a última aparição de Kratos
em um jogo solo. O God of War
arrebatou milhares de fãs sonystas ao redor do mundo, passando
pela sexta e pela sétima geração de
consoles com 5 games diferentes.
A fórmula do sucesso é bastante
simples: Mitologia grega, personagem principal carismático e
sangue... Muito sangue. Tratando-se de grandes
franquias do mundo dos games, 3 anos de espera para que um novo jogo possa ser lançado
é um tempo considerável. O novo projeto da
Santa Mônica Studios precisava superar as
expectativas criadas pelos fãs da série, e
para isso decidiu entrar em um segmento
que, a essa altura do campeonato, parece
ser absolutamente indispensável: o multiplayer online.
God of War: Ascension, o novo título da franquia God of War, chega no
primeiro semestre de 2013 para a
alegria da nação. E dessa vez, o título vem com a proposta do modo
de jogo online. Obviamente, fomos
conferir o multiplayer que está na sua
versão Beta, disponível para download.

Essa era a dúvida da
maioria quando a notícia de um multiplayer no universo de God of War foi divulgada. É compreensível porque o jogo
sempre se apoiou no modo single player
para fazer sucesso. Porém, a ideia desenvolvida para a interação de mais de um
jogador é muito boa, e faz jus a franquia
quando mantém o mesmo nível de violência e respeita a mitologia.
Assim que iniciamos a beta, precisamos
nos aliar a um deus. Você está com o seu
personagem em uma sala do Olimpo e
lá estão as figuras de Zeus, Hades, Poseidon e Ares. Na beta estão disponíveis
para escolha somente Zeus e Ares, mas
já dá pra sacar que os outros dois deuses estarão na versão completa do jogo.
Durante o jogo, os dois deuses selecionáveis oferecem atributos diferentes.
Zeus, por exemplo, tem a defesa mais
forte, enquanto Ares detêm o melhor
ataque. Ao escolher o deus que você irá
se aliar, um personagem genérico aparece para que lhe sirva de tutorial, e nessa parte não precisa de muita descrição...
Os controles são os mesmos utilizados
para comandar Kratos em todos os outros jogos da franquia, e a familiaridade é
positiva.
Passado o tutorial, somos levados a uma
‘’sala de espera’’ onde é possível equipar-se com armaduras, magias e armas,
dependendo da quantidade de dinheiro que você dispõe e do nível de seu
personagem para adquirir os itens.
Feito isso, você está pronto para
começar a jogar!
São dois modos, o ‘’Favor dos Deuses’’ e o famoso ‘’Capturar
Bandeira’’. No primeiro modo você pode
optar por 4 ou 8 jogadores (dois times
de quatro jogadores), e é basicamente

um ‘’deathmatch’’. Aqui a mitologia de God of War encontra a estrutura de Smash Bros. Nesse modo você
será colocado em uma arena com mais
três jogadores e o objetivo, fora matar o
oponente da forma mais brutal possível,
é chegar mais rápido aos 8000 pontos.
O tal ‘’favor dos deuses’’, na verdade, são
pequenas tarefas que surgem durante o
combate. Ao realizá-las, o seu personagem ganha pontos. O interessante é
que para vencer uma batalha de ‘’Favor
dos deuses’’ você não precisa necessariamente ter passado o rodo na galera...
Basta chegar primeiro aos 8000 pontos.
Claro que eliminar os outros jogadores
também conta para a pontuação, mas
não é o verdadeiro foco do modo de
jogo.
A interação que o cenário tem com os
jogadores é excelente, e isso é refletido
também na jogabilidade, extremamente
fluida e rápida. No modo de
4 jogadores, Hércules
desce até a arena para
dar um ‘’sacode’’
nos
jogadores
que ainda não
acordaram.
Se não tomar
cuidado,
pode acabar
sendo
jogado
para
fora da arena.
No modo de 8 jogadores, com duas equipe
de 4 personagens aliados
a um único deus, o cenário
é um pouco mais interessante.
Há um Ciclope gigantesco na arena, e
ganha o time que conseguir chegar aos
8000 pontos primeiro ou, se o time for
composto por bárbaros, ganha quem
conseguir matar o terrível gigante caol-

ho. Existem alguns pontos do cenário
que precisam ser conquistados por
ambas as equipes, pois elas contam
pontos, ou ‘’favores aos deuses’’, no
mesmo esquema do Battlefield 3,
por exemplo. Você pode também armar ‘’arapucas’’ para a equipe inimiga,
tornando a experiência um pouco mais
complexa e divertida.
Os gráficos estão lindíssimos, e como já
é de costume, fazem jus ao estúdio e a
franquia. Interessante notar o cuidado
e a atenção dada a esse beta, porque,
geralmente, o melhor desempenho
do produto deve, sempre, vir no jogo
completo. E se o modo multiplayer é
extremamente bonito e em momento
algum é sentido algum bug ou lag na
conexão com os outros jogadores, acho
difícil dizer que a versão completa do
jogo não estará exatamente dessa forma, com exceção, é claro, dos acréscimos
de itens, deuses e outras ‘’besteirinhas’’.
God of War é conhecido por sua excelente campanha. Em março, quando
estivermos com o jogo em mãos, veremos se o multiplayer também contará
como um diferencial para a franquia. Até
agora, absolutamente divertido. Vamos
aguardar!

Matheus Pêssoa
editor

@Matheus_Pessoa

O FIM DE UMA ERA
No século XX...
Tudo começou no século passado.
Mais especificamente, em 1998.
Depois do grande sucesso do Playstation, os executivos da Sony se
reuniam numa cúpula para decidir
tudo o que iria acontecer a seguir. Eis
que na cabeça de um deles brotou a
ideia de dar continuidade ao projeto
virado para a área dos games. Assim,
o Playstation 2 foi idealizado.
Ainda em 1999, a mídia especulava
sobre o possível sucessor do Playstation. Os primeiros rumores já
causavam grande êxtase nos gamers
que esperavam o próximo grande
lançamento da Sony. Então, no dia 4
de março de 2000, o Playstation chegou às lojas japonesas e, em 26 de
outubro, nos Estados Unidos. Apenas
alguns conseguiram comprar o PS2
em 1999, mas como houve alguns
atrasos nos prazos de fabricação, a
maioria ainda não tinha colocado
suas mãos no novo vídeo game.

Sucesso logo Falando dele
mesmo...
Em
seus
de cara
uando o PS2 foi finalmente lançado, houve
uma grande procura pelas suas unidades.
A demanda era tanta que as pessoas chegaram a pagar a bagatela de 1000 dólares
por ele em sites de leilão, como o eBay. Realmente, não era muito fácil de se conseguir um
Playstation 2 logo no início de sua vida. E o que
chamou tanta a atenção para o console? Basicamente por causa da compatibilidade com o
seu antecessor, na força da marca Playstation e, é claro,
na grande experiência de jogo que ele proporcionava,
mas isso só poderia ser ‘provado’ pelo público em geral
depois que eles tivessem-no em mãos. Mas nada correu
errado. As vendas foram grandes, a Sony ficou feliz e os
gamers choraram de emoção.
Só para se ter uma noção da grande debut que o PS2 teve,
leve em conta esses dados: 980.000 unidades foram vendidas UM DIA APÓS O LANÇAMENTO. Isso aí, sintam o
naipe.
Como se não bastasse, a Sony lançou depois vários kits
que melhoravam a jogabilidade ou serviam só de ‘mimo’
para os Playstations. Isso você pode até mesmo conferir
atrás da sua caixa de PS2; aqueles controles de tevê que
servem para o vídeo game, os microfones, os memory
cards... Tudo isso só expandiu o prazer de quem queria
jogar, jogar e jogar dias a fio. Jogar online também foi um
dos trunfos que o PS2 resolveu usar. Um cabo e um modem, e com isso você podia jogar com pessoas do outro
lado do mundo.

tempos de glória
Bom, até agora só falei dos aspectos técnicos e da história em
si de um dos maiores consoles da história. Vamos aos jogos.
Com os avanços na tecnologia, o PS2 conseguiu trazer gráficos
e jogabilidade nunca antes vista. Se você já era vivo naquela
época e pôde comparar o PS1 ao 2, você com certeza levou
um choque na hora. Na hora. Sem erro. Eu mesmo me lembro... Miúdo, ligando o PS2 pela primeira vez no dia do meu
aniversário. O jogo? Homem-Aranha 2. Joguei os dois do 1, por
que não jogar o do 2? E cara, foi um choque. Tanto nos gráficos
quanto no que o jogo poderia proporcionar ao jogador, ‘estreitando’ as relações entre os dois magnificamente.
A diferença era imensa. IMENSA entre essas duas gerações. E
foi exatamente no Playstation 2 que os melhores jogos da década passada apareceram. Títulos como God Of War, Shadow
Of The Colossus e Winning Eleven, nos seus tempos de glória
louvor e felicidade, faziam a cabeça dos MILHÕES de jogadores
mundo afora. O PS2 era uma mania mundial, arrisco dizer, e absoluto. Absoluto, sim, senhor! Eu, pelo menos, não me lembro
de nenhum outro console que ousava ser algo ‘próximo’ do
que o Playstation 2 era. Simplesmente não havia concorrência
alguma. Quando eu ia comprar jogos não tinha perguntas do
tipo ‘XBOX ou Playstation’, e sim, ‘Play 1 ou 2?’. Não tinha para
ninguém. E a Sony é a maior responsável por isso, porque acabou precedendo essa grande geração de games atuais que temos no mercado nos dias de hoje, e criando um passado tão...
Feliz para todos nós.
Passado repleto de horas e horas perdidas em frente a uma
televisão tubão e pequena. Mas com muita diversão, sim, isso
não se discute de jeito nenhum. Eu e meus amigos, por exemplo, nunca parávamos de jogar o Playstation 2. Ele era uma celebridade. Era o cara do momento. Se ele pudesse cantar, ele
cantaria ‘Esse cara sou eu’ e você concordaria cegamente com
o que ele estava dizendo, sem pestanejar.
Além do potencial enorme do PS2 que todos nós conhecemos,
vale destacar alguns dos jogos que marcaram época e foram
importante na popularização de um dos maiores consoles que
já foram fabricados e que mais tiveram influência na população
mundial. Essa é uma lista apenas de alguns jogos que foram os
mais aclamados pelo público e que merecem destaque. Ou até
mesmo alguns menos conhecidos mas que merecem atenção
para você que quer reviver seus momentos em frente à TV com
o clássico Duashock 2.

Os jogos que marcaram
o playstation 2
resident
evil 4

gta 3/vc/sa
Como poderia deixar de citar Grand
Theft Auto, um dos maiores ícones
da história do Playstation 2? E justamente por isso eu gostaria de destacar dois da franquia, San Andreas e
Vice City, que foram considerados os
dois melhores do PS2. GTA se destaca em si por causa da grande variabilidade de situações com as quais
você pode se deparar no decorrer da
partida; e além disso, a liberdade que
você tinha para fazer tudo o que bem
entendesse pelas ruas. Aqueles códigos mandrakes que todos usavam...
Triângulo Triângulo Quadrado Bola
X L1 L1 Baixo Cima e você pegava o
Hydra em San Andreas para destruir
tudo. GTA é um daqueles jogos que
você joga para desestressar completamente; sair matando todo mundo
na rua era uma sensação incrível que
todos os que jogavam dia após dia.

Resident Evil é indiscutivelmente uma
das franquias mais
clássicas e mais
duradouras dos
últimos anos. E
em PS2 acontece o auge
dela, com o
lançamento
de Resident
Evil 4. A
história
desse jogo
é simples:
Leon vai a uma vila aparantemente abandonada para resgatar a filha do presidente
dos Estados Unidos. O que ele não sabia
é que esta vila está infestada de zumbis, assim como todos os outros lugares
possíveis onde Ashley pode estar; e os
zumbis só vão aumentando de tamanho
e poder à medida que o tempo passa. E
é isso aí: a história bem direta e objetiva
aliada aos gráficos excelentes que foram
utilizados na produção mais a jogabilidade excelente, o desafio que é conseguir
matar os monstros maiores, o clima de
aventura, a trilha sonora, os sustos... Enfim, Resident Evil 4 é repleto de diversão
e muito maneiro, um dos melhores da
franquia.

god of war
God Of War. A franquia que simplesmente revolucionou o PS2.
Revolucionou, polemizou, mas
conquistou o público gamer
do mundo inteiro. O início da
história de Kratos foi brilhantemente explorada ao longo
desses dois games com muito
sangue, muita estratégia e
muita história da mitologia
grega também. O envolvimento do jogador tanto com o enredo
quanto com o roteiro em si é algo
a se destacar e foi um dos pontos brilhantes que fizeram/fazem
God Of War ser uma das franquias
mais aclamadas pelo público e
pela crítica. O desenvolvimento
do personagem no decorrer das
LONGAS horas de jogo também é
algo bem interessante, ainda mais
na parte de seu arsenal pessoal
de armas, que também são frutos
da pura mitologia grega da qual o
jogo tão usufrui- e de modo bom,
ainda por cima.

franquia need for speed

Prince Of Persia: The
Sands Of Time
Prince Of Persia não poderia ficar de
fora de jeito nenhum dessa lista. Eu
não joguei-o muitas vezes, mas certamente foi o suficiente para descobrir
o por que de ser um jogo tão marcante para o Playstation. Na verdade,
eu que descobri esse jogo um pouco
tarde, mas isso não tira seu brilhantismo de jeito nenhum. Eu citarei
aqui Sands Of Time como o que mais
marcou porque ele foi o início de
toda a franquia Prince Of Persia. Os
pontos fortes do jogo são: o design visual apurado, a mecânica de
jogabilidade equilibrada e também
o enredo que é intrigante, muitas
vezes. Em PoP você tem aquela primeira experiência com os movimentos de parkour do personagem principal que foi mais tarde aperfeiçoado
pela própria UBISOFT em Assassin’s
Creed. É um jogo viciante.

Caras, eu já tinha dito para vocês na edição passada que
não jogava muitos jogos de carros. Bom, e é isso mesmo.
Com exceção do viciante Burnout Revenge, eu não jogava
mesmo, porque considerava os outros cansativos demais.
Um desses jogos foi Need For Speed. Teve a sua primeira
edição no PS2 mesmo e também as múltiplas continuações que se seguiram a partir dali. Não especifiquei nenhuma edição em separado para não
criar uma polêmica ligeiramente maior do que
a polêmica que essa lista talvez possa causar.
Mas NFS, no geral, marcou bastante porque,
primeiro, é aquele tipo de jogo que simula as
corridas da noite mesmo, as rachas de carro e
tal. E segundo, porque você pode customizar
o seu carro à sua forma e vontade, desde que
você tenha recur$o$. Isso principalmente em
NFS Underground e Most Wanted; mas esse
segundo contou também com a possibilidade de interação com o cenário, que já tinha
sido vista em Carbon também. Enfim, NFS
foi importantíssimo para o PS2, não importa
qual deles.

Bully. Aquele jogo no qual você pode beber chá... Ba dum
tss. Bully foi lançado oficialmente em 2006 pela RockStar,
empresa especialista por criar jogos badass nos quais
você manda e desmanda em tudo. No caso de Bully,
não foi diferente. Você é um cara que foi mandado para uma escola contra a sua vontade. E, ao
invés de ser bonzinho, você está lá para causar.
CAUSAR, eu disse. Causar mesmo. É aquele tipo
de coisa que você sempre quis fazer mas não
fez durante a infância. O nível de liberdade
que o jogo te dá é muito grande. Desde puxar
o alarme de incêndio a invadir o dormitório
feminino e roubar as calcinhas das menininhas.
Além disso, quando você vai para a cidade, o
nível de zueira aumenta ainda mais. Liberdade
para zonear tudo quanto é canto dentro do jogo,
bom sistema de troca de objetos etc e uma variabilidade enorme de coisas para se fazer. Esse marcou!
PS.: Você também pode testar os ~airbags~ das moças.

Todo console deve ter ao menos um jogo de FPS clássico que o
marcou. Para mim, é assim. E com o PS2 não foi diferente: o soberbo
Black superou todas as expectativas e surpreendeu a TODOS com
sua louvável qualidade gráfica e por ser um jogo incrível. Simplesmente incrível. A mecânica de jogo e a inteligência artificial contribuem muito para esse FPS eletrizante. Black é genial... Simplesmente genial.

Shadow Of The Colossus é uma obra-prima. Isso já é um início para
começarmos a falar sobre este jogo; Um guerreiro quer salvar a
princesa que adormece num castelo vazio onde há várias estátuasenormes- de 16 gigantes que representam 16 Colossus em carne e
osso (e pedra). A missão dele? Derrotar todos os 16 para libertar a
princesa de seu sono agonizante. Trilha sonora impecável. Gráficos
tenebrosamente maravilhosos. Você carrega apenas uma espada,
uma arco-e-flecha e monta num cavalo, apenas isso. E pela simplicidade de Shadow Of The Colossus percebemos o seu brilhantismo,
pois cada Colossus tem um ponto fraco. E todos são diferentes. Uns
são ‘aquáticos’, outros são voadores... Para cada um, há uma estratégia diferente. E a cada gigante, você parece estar enfrentando uma
criatura histórica, antiga e implacável, o que aumenta a experiência
de jogo. Junte isso com o roteiro objetivo e com o fato de que você
tem várias barreiras para ultrapassar ao longo das aproximadamente
20 horas de jogo e você terá noção do quão épico é Shadow Of The
Colossus. Só os que jogaram conhecem a ‘alma’ do jogo, principalmente os que o terminaram.

winning eleven 10

Gran turismo 3
Alguns jogos de corrida marcaram
o PS2. Um deles foi Gran Turismo
3, cuja franquia que teve início no
predecessor PS1. O jogo trouxe uma
série de melhoramentos no estilo de jogo que GT vinha sendo em
suas outras edições e isso se ajustou perfeitamente com a tecnologia
gráfica da qual a produtora também
dispunha, fazendo um grande jogo.
Grandes carros, sistema de direção
renovado com alguns ajustes aqui e
ali. O clássico da Sony arrebentou durante o seu ápice.

Em tempos passados, o que hoje é
chamado de ‘Pro Evolution Soccer’
era chamado de Winning Eleven ao
contrário do que acontece hoje, essa
franquia valia ouro. Era, simplesmente, o melhor e mais completo
simulador realista de um jogo de
futebol. Winning Eleven foi simplesmente o auge de toda essa grandeza
que foi trazida para as telas de um
vídeo game, há alguns anos atrás. O
jogo é incrível. Por causa dos gráficos, da movimentação dos personagens e do controle de bola que você
pode ter com eles em cada instante
da partida; Certamente, você já deve
ter jogado Winning Eleven 10 e conhece muito bem o que ele causa:
perda de sono diário. Claro que é só
uma brincadeira, mas WE teve um
impacto muito grande nos jogadores
que buscavam divertir-se com uma
boa partida de futebol cibernético.
E Winning Eleven sempre deu isso a
todos nós.

Shadow Of Rome
Shadow Of Rome. Talvez venha a ser
um dos menos conhecidos por vocês
aqui nesta lista, mas ele definitivamente merece estar aqui. Em algum
momento da sua vida você com
certeza viu o trailer magnífico deste
jogo. E você também já correu bastante atrás dele. Se conseguiu achálo, parabéns, compraste um jogo
magnífico. Mas se não, deixe-me explicar melhor. Nesse jogo, você é um
gladiador em plena Roma antiga, que
busca vingança contra o ‘sistema’. E
aí, há várias questões políticas que
interferem na sua jornada por Roma,
sem deixar de mencionar, é claro, as
batalhas sangrentas mais sinistras
que você já viu na tela da sua televisão enquanto jogava seu Playstation. Sangue escorrendo. Cabeças
voando. Braços sendo cortados fora.
Inimigos sendo cortados ao meio e
aquele gostinho de vingança... É, isso
resume bem Shadow Of Rome. Mas
além disso, você também tem algumas missões stealth com um outro
personagem, Octavianus, que permite você ir atrás de respostas misteriosíssimas, como quem matou Júlio
César, confrontando os senadores e
partindo em busca da verdade.

Imagine um
supercarro de
corrida. Imagine pistas
passando por meio de florestas
exuberantes e montanhas frias, nebulosas e com curvas incertamente traçadas e
potencialmente mortais. Agora imagine carros normais de outras pessoas andando por essas ruas. Imagine você
mesmo fazendo a curva incerta e potencialmente mortal e batendo na
traseira de um desses carros. Agora imagine um carro que está correndo
contra você, na corrida. Ele está do seu lado, vocês dois numa ponte sem
proteções laterais. Ele está na sua frente. O que você faz? Aperta liga o
nitro, fica do lado desse carro e empurra-o sem dó precipício abaixo. E
essa ação é mostrada a você em câmera lenta, por vários ângulos e uma
voz sexy diz ‘TAKEDOWN’. Gostou? O mesmo pode acontecer contra você.
Com um carro que vem do seu lado e faz a mesmíssima coisa. Mas mesmo que isso aconteça... Não, você não está morto. Pelo menos não em
Burnout Revenge. O jogo é mais uma continuação de franquia que temos
aqui; O que o torna especial? Isso que acabei de descrever: a liberdade
que o jogador tem em fazer manobras maneiríssimas com seu carro, bater
na traseira do tráfego normal e de dar Takedown em seus oponentes. E o
que melhora ainda mais na experiência de jogo são os gráficos excelentes
que são apresentados, além dos vários modos de jogo que você pode jogar. E isso vai de corridas normais a ‘destrua mais carros normais’. Esse é
um daqueles que você tem vontade de ligar o PS2 novamente para jogar.

Bom, depois de tantos títulos e tantos pitacos sobre cada um deles, resta
agora correr e ligar o seu Playstation 2 e jogar! Seus jogos favoritos estão
aqui? Gostou da matéria, concorda ou discorda com a lista? Mande um
email para contato@supernovo.net e mande a sua lista.
E depois de tantas lembranças... Tantas emoções que nós passamos com
o Playstation... Em 4 de janeiro de 2013, foi anunciado o término da produção de um dos maiores consoles de todos os tempos. Em 4 de janeiro,
o PS2 parou de ser produzido. Até janeiro de 2011, tinham sido mais de
150 milhões vendidos. Mas a vida é assim...
O Playstation 2 deixa a vida para entrar na história.
Descanse em paz.

“Grshjaduuurgaargrrrr”
- Zumbi de TWD elogiando o
Zumbi de Bolso

“Minha mãe não deixa
ouvir” - Carl
“Concordo tanto que copio todos os argumentos”
- Concorrência

REVIEWS DE THE
WALKING DEAD
EM ÁUDIO

do fundo do baú

undeR
Six feet
a sete palmos
Quando a morte é o seu negócio, o que é a sua vida?
Para a família Fisher o mundo fora de sua casa e funerária, o negócio da família, é
tão desafiador e muito menos previsível que a morte.
O show segue a vida dos Fishers, uma família dona de uma funerária em Los Angeles, a Fisher & Sons Funeral Home. Após o patriarca da família Nathaniel Fisher,
morrer em um acidente de carro, seus três filhos e viúva que assumem o negócio...
A série mostra um drama convencional de família,
lidando com assuntos como infidelidade, homossexualidade e religião. Ao mesmo tempo que
se distingue por abordar o tópico da morte de
forma diferente, explorando os seus múltiplos
níveis, tais como pessoal, religioso e filosófico.

Os Episódios
Cada episódio começa com uma morte e por consequência dela, um
cliente da funerária. Esta morte, geralmente, dá o tom de cada episódio, permitindo aos personagens refletir sobre as suas vidas, se baseando na morte do cliente e suas consequências. Graças a isso, uma
cena muito comum na série é o diálogo entre um dos personagens e
a pessoa que morreu no início do episódio ou às vezes, a conversa é
com personagens mortos mais ligados à família.
Estas conversas representam o diálogo interno do personagem
vivo, exposto como uma conversa externa ou ainda, uma conversa
imaginária entre dois personagens vivos, imaginada por um deles.
O trecho passa naturalmente, até que o absurdo do diálogo fica perceptível, quando a cena é abruptamente cortada, e nos leva de volta
ao momento onde o diálogo deixou de ser real.

A Repercussão
Jéssica Pagliai
editor

@JehPagliai

E não pense que apenas porque foi cancelada, Six Feet Under é ruim…
O criador da série e produtor executivo Alan Ball anunciou que a
quinta temporada seria a última pois, os produtores e roteiristas sentiram que depois de 63 episódios conseguiram dar seu recado.

Nathaniel Samuel Fisher Jr.

David James Fisher

Claire Simone Fisher

Peter Krause

Michael C. Hall

Lauren Ambrose

É o mais velho dos três irmãos Fisher e
sempre sofreu com o fato de que sua
família viver em uma casa funerária
a ponto de ser muito traumatizado e
muitas vezes infeliz, o que o faz ao
longo da série buscar a vida ideal... No
primeiro episódio Nate que estava em
Seattle, está voltando para Los Angeles na véspera de Natal. No avião, ele
conhece Brenda Chenowith e os dois
fazem sexo antes da aterragem. Brenda
se torna sua amante que vai e volta ao
longo da série. Ao saber da morte de
seu pai, sua mãe lhe pede para ficar e
apesar de querer voltar para Seattle,
descontente com o rumo de sua vida
está indo, Nate concorda em ficar e se
tornar parceiros de negócios do seu
irmão na casa funerária e um tempo
mais tarde, é diagnosticado com uma
malformação arteriovenosa (MAV).
Mas também pode conhecê-lo como
Nick George, de Dirty Sexy Money.

O segundo filho dos Fisher, cresceu
amando a profissão funerária, embora
tenha estudado direito. Seu pai o viu
como o sucessor ideal para a empresa
e lhe ensinou tudo o que ele precisava,
mesmo que David estivesse emocionalmente distante... Gay até então não
assumido, David estava noivo de uma
mulher bonita. Mas, terminando com o
relacionamento e após declarar sua sexualidade começou a namorar com Keith
Charles, mas mesmo assim tem casos
com muitos homens e como possui um
libido acelerado este o traz problemas,
alguns deles tão fortes, que o deixa traumatizado.
Com uma personalidade frágil e introvertida, provavelmente pela a negação
inicial de sua sexualidade na série, causa
problemas emocionais e de relacionamento. Ele tem profundas raízes religiosas que o levam a ser um paroquiano e
diácono de sua igreja tradicionalista e, finalmente, parte para as suas convicções.
Mas também pode conhecê-lo como
Dexter, de Dexter.

Claire é a filha mais nova dos Fisher.
Ele tem uma personalidade muito
especial que faz com que seja um dos
personagens favoritos e, nas últimas
temporadas parece ser a protagonista. Ela é conhecida por ser rebelde ao
longo de seus anos de adolescência e
muitas vezes age de uma forma egoísta
e ranzinza, mesmo mostrando afeição
genuína e cuidando de sua família em
momentos de crise. Ela é o membro
mais criativo da família, especializada
em arte e fotografia. Tem vários relacionamentos durante a série como
seu namorado ensino médio, Gabe, um
adolescente problemático e rebelde,
o irmão de Brenda Billy que sofre de
transtorno bipolar e também um colega estudante universitário Russell, que
lutou com sua sexualidade e teve um
caso com o seu tutor, Olivier.
Mas também pode conhecê-la como
Jilly Kitzinger, de Torchwood

Ruth Fisher

Brenda Chennoweth

Federico Diaz

Frances Conroy

Rachel Griffiths

Freddy Rodriguez

Ruth teve uma infância infeliz e abusiva e por isso aprendeu a engarrafar
suas emoções, mas frequentemente
resulta em explosões violentas.
Como se casou e se tornou mãe muito cedo, se sente presa em um papel
maternal e lamenta não ser como sua
irmã Sarah, uma artista com um espírito livre. Antes de a série começar, Ruth
teve um caso com seu cabeleireiro,
Hiram Gunderson. Após a morte repentina de seu marido Nathaniel, termina
o relacionamento, mas reacende a
relação alguns meses depois. Ruth tem
um emprego em uma loja de flores,
onde o proprietário Nikolai se apaixona
por ela. Hiram então rompe com Ruth e
ela começa a ver Nikolai. Ruth termina
seu relacionamento quando ela percebe Nikolai a sufocada e só ficar com ela
por culpa.
Mas também pode conhecê-la como
Moira O’Hara, de American Horror Story.

É namorada de Nate e, mais tarde, esposa. Seus pais são ricos psiquiatras
que estavam em um casamento aberto,
exibindo suas atividades na frente de
seus filhos. Como uma criança, ela estava
sob o escrutínio do Dr. Gareth Feinberg e
vários psicólogos que começaram a documentar o seu comportamento estranho.
Ser um gênio, no entanto, ela iria estudar
os sintomas de várias doenças mentais
e fingir que eles apesar dos médicos.
Seu caso foi transformado em um livro
best-seller intitulado Charlotte Luz e
Trevas , que assombra Brenda na idade
adulta.
Seu irmão (Billy) é um bem sucedido
fotógrafo , lutando com transtorno bipolar . Brenda passou grande parte de sua
vida cuidando de Billy e tem lutado para
construir sua própria vida fora da doença
de Billy. Billy tem uma fixação forte na
vida de Brenda e sua relação, às vezes
beiravam o incesto .
Mas também pode conhecê-la como Sarah Walker, Sarah Whedon, Nora Traylor
de Brothers & Sisters.

É um extremamente habilidoso artista
restaurador, que mais tarde se torna um
parceiro no negócio. Em 1992, o pai de
Rico, Maurício escorregou no telhado
e caiu de uma chaminé, de cabeça no
chão. Rico e sua mãe Lilia foi para a casa
funerária Fisher para fazer o enterro, e
para choque de Rico, Sr. Nathaniel Fisher
(que então de propriedade e operados
de casa) tinha feito seu pai ficar exactamente como ele era antes do acidente.
Rico fez amizade com Nathaniel, que
pagou por sua educação e o contratou
como restaurador dos corpos e ficou a
seu lado, até sua morte. Rico se casou
com sua namoradinha da adolescência,
Vanessa e teve dois filhos. Considerado um dos melhores no negócio, e é
rapidamente seduzido por uma cadeia
funerária chamada Kroehner Services
International que aceita e, antes que ele
perceba, ele se tornou apenas mais um
empregado excesso de trabalho. Ele volta a trabalhar com David e Nate, representando seu status dentro da empresa.
Mas também pode conhecê-lo como Gio
Rossi, de Ugly Betty.

Você sabia que…?
…os caixões utilizados na série não eram
cinematográficos. Eram produzidos por
uma empresa chamada ABC Caixões, localizada em Los Angeles.

funerárias e artigos desse segmento de
mercado. Isso seria algo recorrente em Six
Feet Under, mas acabou ficando para trás
depois do primeiro episódio da série.

…Peter Krause, o intérprete de Nate Fisher,
originalmente fez testes para viver o David, devido às mensagens sobre política e
direitos humanos que esse personagem
iria passar. Porém, o criador da série, Alan
Ball, estava tendo dificuldades em escalar o ator para viver Nate. No teste de Peter Krause, ele ficou impressionado com
as habilidades interpretativas do ator e
gostou da química dele com a atriz Rachel
Griffiths. E assim, recebeu o papel de um
dos protagonista da série.

…a inspiração para a série veio após o criador, Alan Ball, perder sua irmã.

…Juliette Lewis fez teste para viver a personagem de Rachel Griffiths, a Brenda
Chenowith.
…a série foi renovada para a segunda temporada logo no primeiro episódio exibido.
…nos créditos do piloto, você pode ver um
carregador de caixão com um anel de esqueleto no dedo. O anel foi apagado digitalmente nas aberturas seguintes.
…falando do episódio piloto, ele contava com várias inserções publicitárias de

…Alan Ball diz que a série se passa em Los
Angeles porque a cidade é a capital mundial da negação da morte.
…a locação da Fisher & Sons Funeral Home
é onde se localiza a Sociedade Histórica de
Filippino, em Los Angeles.
…em Six Feet Under, temos o primeiro papel
de Michael C. Hall na tv. Antes disso, ele só
havia trabalhado no teatro de Nova Iorque.
…Rachel Griffiths aceitou fazer a série, mas
os produtores ficaram receosos por causa
do seu sotaque australiano. Quando ela
chegou para a audição, nos Estados Unidos, ela já havia treinado e estava com um
perfeito sotaque americano. E assim, conseguiu o papel de Brenda.
…a floricultura de Nikolai também existe
de verdade e está localizada na Ventura
Boulevard, em LA.
…Anna Faris, fez testes para viver a Claire Fisher.

…Alan Ball escreveu o papel de Federico
Diaz especificamente para o ator Freddy
Rodriguez. E, o seu filho na vida real, Giancarlo Rodriguez, também interpreta seu
filho em Six Feet Under.

Minha opinião
Para mim esta série foi sobre o amor,
e todos os seus lados loucos, confusos,
divertidos, desgastantes e emocionantes. Como o amor entre irmãos como
o de Nate, Claire e David. Brenda e
seu confuso irmão Billy ou ainda, o de
Ruth e Sarah… Sobre os desafios para o
amor como Brenda ainda é uma parte
emocional de Nate... Sobre amar o que
você tem, ou não…
Então, tanto pela maneira que o
negócio da família com os sentimentos dos personagens em cada episódio
quanto pela maneira que os escritores
lidam com a história, faz de Six Feet
Under um dos shows mais marcantes
da televisão, até hoje. Uma série que é
perturbador, intrigante, mas que acaba se movendo para qualquer tipo de
emoção!

Cinco livros
para começar a
ler ontem

literatura
Raphael PH Santos

convidado - Iradex.net

@phsantos

Ler. Algo que eu fiz em 2012

até cansar. Livros, quadrinhos,
contos. Um bom ano para
leituras, pois o cenário de
publicações aqui no Brasil está
muito bem desde a moda Harry
Potter, passando por Crepúsculo
(é ruim, mas atiçou o mercado)
e culminando em Guerra dos
Tronos, escrito por George R.R.
Martin.

A Amazon chegou, grandes selos voltaram, alguns selos apareceram e, junto a tudo isso, o
gênero Fantasia, meu preferido, finalmente conquistou
seu espaço nas prateleiras das
livrarias nacionais. Em meio a
tantos títulos, o que escolher?
Fiz uma lista com cinco livros
interessantes lidos no último
ano. Tentei os gêneros para tornar a matéria mais plural.
Leia melhor

Escolhendo o livro
O livro correto não é, nem deve
ser, unanimidade. Reflita sobre o
momento de sua vida, sobre o que
vem gostando de assistir e, baseado nisso, faça sua escolha de gênero. Drama, policial, auto-ajuda ou um
clássico? Depende do seu momento.

lantris era uma cidade conhecida por seus deuses. Nela,
uma benção chamada Shaod transformou seus moradores em semideuses, porém, a realidade começou a
mudar e a magia que havia transformado Elantris em um
local único, se voltou e a amaldiçoou. As pessoas, outrora
semideuses, se transfiguravam em seres sem vida e sem
sentimentos próprios. Espectros. De semideuses, passaram a
semimortos, e a cidade converteu-se em um cemitério zumbi.
A obra é um sucesso ainda calado por aqui. Seus personagens
principais são distintamente interessantes e podem cativar
diferentes públicos; desde aquele que torce para o antiheró,
até quem prefere o mocinho da trama. São tantos confrontos,
tantos embates e tantos interesses que às vezes fica difícil
torcer pelo mais óbvio.
É o primeiro título que leio de Brandon Sanderson. No livro, o autor se
mostrou inteligente e criativo ao
apresentar diálogos sempre na medida correta dentro da trama. Mais
forte do que seus personagens, somente sua ótima premissa. Elantris consegue sair um pouco do giro
natural das obras de Fantasia mesmo nos apresentando um universo
pequeno. A grandeza vem na riqueza dos caminhos traçados pelos seus
três personagens principais.

Elantris
Brandon Sanderson

planeta é composto, em sua
grandiosa maioria, por pessoas normais. Entretanto, alguns se mostram diferentes.
Alguns chamam essa habilidade
de exercer algo diferente com exemplar maestria de dom. Carolina Munhóz
atribui isso às fadas.
Sophia é uma Leanan Sídhe, uma fada
trocando em miúdos. Ela é responsável
por seduzir e inspirar uma pessoa a criar
uma canção marcante, ter uma carreira
artística brilhante ou a escrever livros
únicos. Sophia dá o poder. Inspira. Eleva a pessoa ao patamar de ídolo de uma
geração, um ícone. Porém, Sophia precisa se alimentar e seu alimento é, justamente, a energia desse escolhido, o que
o leva à loucura e à morte.

Em O Inverno das Fadas, Carolina indica um
promissor caminho a ser traçado por suas
ideias. O bom da autora é seu pé sempre
na realidade. Tem muita fantasia, mas o
nexo com o mundano não se perde. Isso
atraiu bastante minha atenção na leitura,
por mais que eu não fosse o público alvo.
Em sua segunda obra, ela consegue retirar
de simples concepções várias passagens
divertidas e outras bastante profundas.

Local
É comum vermos leitura associada
àquele cantinho de penumbra ou luz
amarela. É até bom ler assim, mas por
pouco tempo. Escolha um local arejado,
iluminado e calmo. A varanda de sua
casa ou uma poltrona isolada na livraria
são boas pedidas. Quando a trama te
fisgar, acredite, você lerá até de cabeça
para baixo.

Enxerguei a carreira de Kurt Cobain de uma
maneira completamente diferente depois
da leitura.
Carolina Munhóz, nata da nova geração
de escritores, foi publicada duas vezes em
2012 pelo selo Fantasy - Casa da Palavra.
Seu outro livro, A Fada, sucessor d’O Inverno, é uma reedição.

O Inverno das Fadas
Carolina Munhóz

“Das sombras ele surgiu, com sangue na
face, malícia no olhar e a sede tão intensa
quanto a eternidade… E para as sombras
ele retornou… E num instante, apenas o
vazio da escuridão”
(trecho do início de O Andarilho das Sombras)

É a segunda vez que escrevo sobre O Andarilho e, novamente, inicio o texto com
essa citação. Linda.
Comecei a ler O Andarilho das Sombras sem
pretensão alguma. O autor Eduardo Kasse
era um completo desconhecido. Eu vinha de
uma leitura muito forte, intensa e de assunto
até parecido. Porém, O Andarilho me cativou.
Fiquei com uma “sede tão intensa quanto a
eternidade” de chegar ao seu final.

Aqui, o autor faz uma belíssima brincadeira com a narrativa. Por alguns momentos
eu não sabia onde estava: passado, presente ou futuro? Quem era quem? A quem
pertencia aquele dia-a-dia? Como é bom
ver a estrutura literária ser reconstruída,
ao mesmo tempo que é respeitada!
O Andarilho das Sombras, apenas o primeiro volume lançado da série Tempos de
Sangue, é pleno ao abordar a Idade Média.
Seu personagem principal, Harold Stonecros, passa de apenas uma figura criada
por Kasse para um companheiro de jornada. O livro sai do senso comum justamente
pelo peso que o autor impõe a Stonecross
na trama. Pensei que não haveria limites.

O Andarilho das Sombras
Eduardo Kasse

Postura

Essa vai para leitores menos experientes. Com o tempo, ler deitado
se torna normal, mas no começo não é nada interessante. Cada um
tem uma posição de conforto, mas segurar um livro com os braços
arqueados para cima é para poucos. Que tal sentar-se na melhor
poltrona da casa para iniciar a leitura?

enho um objetivo simples de
vida: ler um livro de Luis Fernando Veríssimo por ano, por mais
que repetido. Felizmente, no finalzinho de 2012, foi lançado
Diálogos Impossíveis, um dos
mais divertidos e criativos do gênio.
Os anos vão passando para Veríssimo
e suas palavras vão cada vez mais melhorando. De simples contos à comédias
da vida comum e à diálogos entre personagens da história real e fantasiosa.
De Batman à Che Guevara.
A proposta é colocar duas caricaturas para travar um papo. Por exemplo:
Batman e Drácula. Os dois conversam
sobre suas teatralidades baseadas em

morcegos. Enquanto Batman dispara
que sua escolha por ser um Morcego foi
a melhor, Drácula retruca dizendo que
tem “a desculpa de que não foi uma
escolha, foi uma danação genética.”
Quem vence esse embate? Só lendo.

Faça pausas
Nem sempre é legal terminar o livro na
primeira sentada. Tem até alguns títulos
que nos atraem a fazer isso, mas resista.
Leia trinta minutos e dê uma pausa de
cinco minutos. Durante a pausa, beba
água, olhe pela janela e faça alguns
movimentos de alongamento com a
cabeça. Aproveite o tempo também para
refletir sobre a história, tentar adivinhar
os caminhos dos personagens. Viaje!
Nada de ir para o Twitter ou Facebook.
Quem vai, dificilmente volta.

Diálogos Impossíveis
Luis Fernando Veríssimo

Vibrei. Emocionei.
Gritei. Li. Reli. O Nome
do Vento foi mais do
que uma leitura, foi
uma experiência. Como
tão poucos aqui no
Brasil conhecem essa
publicação?
Na história escrita por Patrick Rothfuss, é
impossível saber ao certo quem é o herói
e quem é o vilão. As duas figuras se concentram no personagem Kote e nós acompanhamos sua jornada. Desde sua infância
numa trupe de artistas circenses, passando por anos vividos em locais hostis e cul-

O Nome do Vento
Patrick Tothfuss

minando no desejo de resolver o mistério
por trás do assassinato de toda sua família.
Envolvente desde suas primeiras palavras
quando define o silêncio como sendo algo
a ser preenchido com barulhos, tal como
um copo a ser preenchido por água. O primeiro livro da série A Cônica do Matador
do Rei tem capa fascinante, protagonista
intocavelmente cativante e uma história
com ritmo deveras alucinado. Rothfuss às
vezes até adivinha o que estamos pensando. Como pode?
Não tenho receio algum em dizer que
chega até a superar As Crônicas de Gelo
e Fogo, mas que fique entre nós, a fim de
não atiçar prováveis tochas.

sua vez

E se o mundo
tivesse acabado
realmente?
O Multiverso é um blog interno do Supernovo, que pinta na
SuperMag como uma espécie de coluna. A ideia da inciativa
é simples: promover um exercício de criatividade com os
leitores e os colaboradores do Supernovo.
Em todo começo de mês, um novo cenário “E se” é publicado no Supernovo. Coisas como “E se o céu fosse vermelho?” ou “E se a Terra parasse de girar?”. Nesses cenários,
nós aprofundamos o tema e tentamos imaginar como seria
o mundo nessas condições. Depois disso, nós passamos a
bola para vocês leitores, para que vocês imaginem povoem
esses mundos com histórias próprias, todas publicadas no
Supernovo.
O cenário desse mês é o “E se o mundo tivesse acabado realmente?”, o que deve liberar a mente doentia e
apocalíptica de vocês. Vamos lá!

Leandro de Barros
editor

@leco

o fim do
mundo

N

o dia 21 de dezembro do ano passado, a população
mundial (desocupada) se dividiu em dois grupos:
aqueles que acreditavam que o mundo acabaria mesmo e aqueles que não conseguiam formular uma piada legal com a ocasião. Eu me encaixei no grupo que
acreditava que o mundo acabaria mesmo, já que consegui pensar
numa piada bem legal na hora (“não deixe pra fazer amanhã o
que você pode fazer hoje! *tum dum psst*”).
Como você já deve estar ciente, o mundo não acabou. O planeta
continua firme e forte, a sociedade continua a beira do colapso e
o meio ambiente está chegando à um ponto crítico. Ou seja, o que
nós chamamos de “uma terça-feira tediosa”. Mas e se o mundo
tivesse acabado mesmo, como seria?
Bem, a resposta inicial é “não seria”, mas há mais maneiras de um
mundo acabar (e uma história ser contada nesse momento) do
que tons de cinza nas prateleiras das livrarias de hoje em dia.

fez algo parecido) ou a sociedade pode se desfazer e os sobreviventes se espalharem pelo mundo. Nesse último caso, não faltam
exemplos: em The Walking Dead, temos um apocalipse zumbi;
em Eu Sou a Lenda, um outro tipo de monstros; em O Livro de Eli,
algo nuclear; em The Last of Us, monstros também; em Revolution, o fim da energia; em Falling Skies, um ataque de aliens; em
Deixados Para Trás, o Apocalipse bíblico; e a lista continua.
E se o fim do mundo pode significar o fim do planeta e o fim da sociedade, ele também pode ser o fim do indivíduo. Se a sua história
for em primeira pessoa, por exemplo, e o protagonista morre, então temos o “fim do mundo” na história. Mais do que isso: lidar
com a perda de alguém importante pode significar um “fim de
mundo”. Assim como a fênix, que simboliza o renascimento, o
fim do mundo pode simbolizar uma grande perda e talvez seja
interessante escrever uma história nesse cenário pós-apocalíptico emocional.

A primeira maneira é a literal: o fim do planeta. Boom, algo acontece e o planeta não está mais ali. Mas esse não é o ponto final de
uma história. E se nós acompanhássemos a história de um astronauta que vê o planeta acabar e se torna o último humano vivo?
– Riddick, de As Crônicas de Riddick, é um personagem desse tipo.
Ou talvez você possa se inspirar escrevendo sobre o momento do
fim do mundo e como os seus personagens verão o apocalipse –
isso acontece, por exemplo, no filme Melancolia, de Lars von Tier.
É importante lembrar que o fim do planeta não significa o fim da
história. Ela pode continuar num plano espiritual ou em algum
outro lugar.

Para finalizar aqui o novo cenário, deixarei alguns sugestões de
contos, caso alguém precise de um “empurrãozinho” pra escrever
o seu conto:

Maaaas, nem sempre o “fim do mundo” resulta no fim do planeta.
Existe gente que classifica eventos apocalípticos ficcionais dependendo do seu impacto. Por exemplo, o “fim do mundo” pode
ser o fim da sociedade humana. A sociedade pode realmente acabar e dar espaço para outra sociedade (O Planeta dos Macacos

Se você se interessou pelo cenário, não esqueça de escrever o
seu conto (do tamanho que você quiser), BASEADO no cenário do
mês e enviar para contato@supernovo.net. Nós teremos muito
prazer em publicar a sua história no Supernovo.

• Um humano vê o planeta explodir e fica isolado no espaço;
• Um meteoro se aproxima da Terra, com hora marcada para o fim;
• Um mesmo personagem tem sua vida narrada antes, durante e
depois de um apocalipse zumbi;
• Um padre se vê diante do Apocalipse bíblico;
• Dois amigos se encontram num bar para comentar sobre as perdas das suas vidas.

quadrinhos

A Morte do
Superman
Leandro de Barros
editor

@leco

Completou em janeiro de 2013, 20 anos
que, para uma cidade viver, um homem
deu tudo de si... e mais.
20 anos que o homem mais nobre de todos os tempos
tombou. 20 anos que a DC Comics promoveu um eventou
de grande porte para tirar do ostrascismo o mais poderoso
dos seus heróis. 20 anos que o Apocalipse surgiu deitando
a Liga da Justiça da América com uma mão nas costas. 20
anos que esses parágrafos introdutórios exageradamente
longos eram usados. 20 anos que esse recurso deixou de ser
engraçado – e já não funcionava essas coisas naquela época.
20 anos da Morte do Superman.
Para celebrar o fato (que a saga foi publicada, não a morte
do Supinho – que nós amamos), a SuperMag fará um especial em 3 edições da saga. Nesse primeiro capítulo, veremos
a parte mais famosa, icônica e, francamente, que vale a pena
comentar: o dia em que o Último Filho de Krypton comprou
uma passagem para o lado errado da grama. Nas próximas
edições, daremos aquela vista de olhos em Funeral para um
Amigo e n’O Retorno do Superman.
Por isso, pegue sua máquina fotográfica, Jimmy! Nós temos
o evento do século para comentar!

Spoiler:
ele morre
no final
O ano era 1992. Os anos
90 mal tinham começado
e a sua nefasta influência
na indústria dos quadrinhos estava longe de ser
sentida. Marvel e DC ainda
pegavam o último impulso
que a fantástica década de
80 tinha proporcionado.
Porém, um herói estava
ferido.
Por algum motivo desconhecido (mas
se você cogitou “escrita ruim”, você
pode estar no caminho certo), o Superman andava mal das pernas. Ok, acho
que me falta a habilidade para traduzir
corretamente a situação. Imagine a seguinte situação: o Superman está preso
em um caixão feito de kryptonita, com
um painel de luz solar vermelha dentro,
enterrado no núcleo da terra. Enquanto
isso, Lex Luthor tem um time do exército com armas apontadas para o Batman,
a Lois Lane, o Jimmy Olsen e a mãe do
Superman. Para completar, duas bombas atômicas estão prestes a explodir
em Gotham e Washington. Ainda assim,
essa não é uma metáfora que consiga
transmitir o quão ruim estavam as vendas do Superman.
Fosse o Gavião Negro nessa situação,
ele já teria todas as suas revistas canceladas e seria colocado na geladeira
por 20 anos, até algum escritor novato
achar uma boa ideia resgatá-lo do sofrimento. Mas como era a galinha dos
ovos de ouro da DC desde a década de

30, algo precisava ser feito. Assim, a editora reuniu os artistas que escreviam
os títulos mensais do Superman na época, Louise Simonson, Roger Stern, Dan
Jurgens, Jerry Ordway, Jon Bogdanove,
Tom Grummett, Jackson Guice, Dennis
Janke, Rick Burchett, Doug Hazlewood,
Denis Rodier e Brett Breeding – que
atendiam pelo nome de Os Causadores
da Situação – para tentar bolar uma maneira de colocar o Último Filho de Krypton novamente no centro das atenções.
A solução? Criar um Hulk mais feio para
matá-lo.
E foi assim que tudo começou. Após
um pequeno prelúdio de sete páginas
com uma história que pode ser descrita
como “metade prelúdio, metade cancerígeno e metade peperoni” em Man of
Steel 18, a Morte do Superman começa,
de fato, em Justice League of America
69 (e depois passa por Superman, Adventures of Superman, Action Comics e
Man of Steel com suas respectivas equipes técnicas da época).
Na edição, vemos um ser misterioso sair
do nada. Ele simplesmente sai da Terra
socando o seu caminho até a liberdade.
Depois ele mata um passarinho indefeso apenas para termos uma certeza:
ele é mal. Enquanto isso, o Superman
participa de um programa de TV onde
ele responde perguntas dos jovens estudantes americanos, para dar um bom
exemplo.
O misterioso ser começa a andar, destruindo tudo em seu caminho, até que
eventualmente faz tanto estrago, que a
Liga da Justiça da América é chamada
para intervir. Sem muitos problemas ,
o monstrão (que passamos a conhecer
pelo carinhoso nome de Apocalipse)
detona todos os heróis com uma mão
nas costas. Literalmente.
Agora, eu sei o que você deve estar pensando: “Oh meu Deus, ele derrotou toda
a formidável e extremamente poderosa Liga da Justiça da América com uma
mão! Quem poderá nos ajudar?”. A verdade é que as coisas não eram bem assim.

Vamos dar uma analisada na formação
da Liga naquela época: Besouro Azul,
Guy Gardner, Gladiador Dourado, Fogo,
Gelo, Máxima e Bloodwynd. Eu não
quero me gabar, nem nada, mas outro
dia eu jogava futebol e, depois de um
chute particularmente ruim, eu acertei
a bola na cabeça do Gladiador Dourado, causando um traumatismo craniano
nele e no Besouro Azul, que aconteceu de estar por perto na hora. A Fogo
só existe para cumprir a cota de brasileiros em produções gringas, a cota
de personagens que controlam o fogo
e a cota de fanservice na sua relação
claramente homoafetiva com a Gelo.
Na época, ninguém sabia muito bem
quem era o Bloodwynd e quais os seus
poderes – cenário que não se alterou
nem um pouquinho em 20 anos. Já o
Guy Gardner apanhou do Besouro Azul,
o que, francamente, é um bocado embaraçante. A única ali que valia alguma coisa era a Máxima, mas mesmo ela
estava para a Mulher-Maravilha como
Monster Rancher está para Pokémon: é
bem parecido, só que sem graça.

Todas essas linhas engraçadíssimas só serviram
para mostrar que o fato
do Apocalipse deita todos
eles com uma mão só não
é tão empolgante assim.
A Mulher-Maravilha faria
o mesmo e ainda chegaria
em casa à tempo de ver a
reprise do seu antigo seriado e se perder em pensamentos sobre o quão bom
era o passado.
Continuando, a Liga da Justiça está
quase pedindo arrego para o Apocalipse
quando o Superman chega para sentar o côro do cabôco de porrada. Todos
os heróis juntos reúnem seus poderes
(como só um mangá ou os anos 90 fariam por você) e atacam o vilão ao mesmo tempo, que nada sofre (como só um

mangá ou os anos 90 fariam por você).
A partir daí, a saga começa a ficar interessante, porque a DC passa as próximas
dezenas de páginas apenas mostrando
porradaria. Mas não uma porradaria comum, uma porradaria que explora (em
parte) o potencial do Superman. Digo,
uma das principais críticas ao cara é que
ele é “muito forte e não dá graça”. Pois
bem, nessa história ele pega alguém
mais forte do que ele e a luta é digna de
figurar num Top 5 Melhores Combates
de Dragon Ball Z.
Após uma hilária cena em um shopping
(tão boa quanto as minhas piadas) ,o
Apocalipse vai em direção à Metropolis, para desespero do Superman. Mais
porrada, mais porrada, mais porrada e
as cenas icônicas começam a vir: o Superman e o Apocalipse se batendo enquanto são alvejados por raios de uns
soldados do Cadmus, o Superman e o
Apocalipse se esmurrando com tanta
força que as janelas do Planeta Diário
se quebram e o clássico beijo do Superman na Lois Lane antes de partir para
mais quebra-canela com um Hulk com
anabolizante.
Enfim, depois de reorganizar a face do
Apocalipse à moda antiga e salvar
Metrópolis, finalmente o Superman tomba. A rua está destruída,
acompanhamos a narração emotiva
de Lois Lane enquanto ela abraça o
corpo sem vida de Clark Kent, numa
não-tão-elegante referência à Maria
segurando Jesus Cristo. Tudo isso
com a capa do herói tremeluzindo
ao fundo, numa também-não-elegante referência à bandeira americana. Mas dane-se, a cena é história e
traz suor masculino aos olhos do mais
másculo de nós.

Uma das coisas mais legais dessa primeira parte do arco é que ele é feito como uma
espécie de resposta aos críticos do herói
naquela época, que persistem até hoje.
A década de 90 foi a ascenção de heróis que queriam ser anti-heróis sem motivo, todos pegando carona no sucesso do
sombrio e violento Batman de Frank Miller em O Cavaleiro
das Trevas. O Superman sempre foi na contramão disso, sendo visto como “o escoteiro bobão”. Como ele repete em outra história, afinal “o que há de tão engraçado com a Verdade,
Justiça e o Jeito Americano?”. Bem, tirando a parte do Jeito
Americano, não há nada de errado com o Superman ser essa
luz brilhante. ESSA é a função dele, ser o farol moral daquele
universo. Tudo bem que muita gente confunde isso com uma
relação exagerada com o governo americano (não adianta se
esconder, Sr. Miller, eu estou falando com você), mas isso é
assunto para outro texto.
Se você tem algum tipo de preconceito com o Superman
pela concepção do personagem, talvez você devesse abrir o
coração e tentar ler A Morte do Superman. Se você não trocar
de ideia, não tem problema : ele morre no final mesmo.
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