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notável uso do negativo em Technicolor (difícil de se adquirir à época)

Blimp foi terminado, lançado e (após algum atraso) permanece como evi-

e sua estrutura em flashbacks (afortunadamente restaurado agora, após

dência de um democrático livre discurso, e supostamente a guerra estava

décadas de existência em uma versão bem mais curta) o definiram como

sendo travada por essa liberdade.

um estranho produto dos anos de guerra, e sua notória reputação sobrevive como o filme que o primeiro ministro Winston Churchill tentou

Se não posso fazer justiça à amplitude e à riqueza de nesta breve intro-

proibir. Por meio da figura central de Clive Candy (Roger Livesey), o

dução, posso destacar alguns aspectos que me parecem impressionan-

filme representa a imbecilidade da classe dos oficiais; remete a Coronel

tes. Primeiramente, há seu senso de aptidão visual. Blimp revela Powell

Blimp, a famosa e longeva caricatura da teimosa e fogosa estupidez, de

e Pressburger na direção de uma nova maneira de olhar e mostrar — uma

autoria do cartunista David Low, e (como se já não fosse suficientemente

estética visual completamente nova. Veja a celebrada sequência de mon-

controverso) entrega algumas de suas falas mais eloquentemente inteli-

tagem dos troféus de caça filmada por Jack Cardiff, que marca os anos

gentes ao grande amigo de Clive, o soldado alemão Theo Kretschmar-

em que Clive Candy passou matando animais porque não tinha a guerra

Schuldorff, interpretado pelo ator austríaco Anton Walbrook. Voltamos

nem uma esposa para ocupar seu tempo. Não é só que essa sequência de-

a 1902 para ver Clive como um jovem oficial dinâmico e independente,

safia o realismo britânico dos anos 1940 (o que seria já historicamente

mas vemos que ele vai perdendo conexão com a realidade conforme en-

interessante). É o tipo de exposição visual vibrante que podemos asso-

velhece e vai se tornando antiquado, apegando-se a suas confusas ideias

ciar a diretores como Ken Russell ou Richard Lester, mas estes filmaram

de uma conduta de cavalheiro. Essas ideias podem até ser esquisitas, mas

durante os anos 1960, quando uma atitude mais liberal e antissistema

com o totalitarismo nazista olhando com fúria para a Grã-Bretanha da

estava na moda. Em 1942, Powell e Pressburger estavam claramente

França ocupada, são potencialmente fatais.

procurando uma linguagem cinematográfica que fosse modernista sem
ser de vanguarda.

O Ministério de Informação era o departamento governamental com
certo controle sobre a indústria cinematográfica e exercitava esse con-

Além disso há a escalação de Deborah Kerr em três papéis, e talvez seja

trole de forma informal, vetando roteiros, mas principalmente mantendo

muito fácil esquecer quão insólito e novo era esse tipo de procedimento.

um diálogo aproveitável com os produtores, e havia um grande entendi-

Ela interpreta Edith, a eloquente professora que se casa com Theo; em

mento sobre os temas e ideias que ganhariam aprovação oficial. Blimp

um amável interlúdio, interpreta Barbara, a outrora enfermeira com a

certamente despertou a raiva do primeiro ministro (e é espantoso notar

qual Clive se casa; e também interpreta Angela, que trabalha como mo-

que apesar do esforço de guerra ele tenha encontrado tempo para notar

torista para um envelhecido Clive durante a Segunda Guerra Mundial.

isto), mas não era função do Ministério proibir o filme. O fato é que

Ela obviamente representa o ideal de Clive, e a complexidade emocional
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explorada aqui demonstra o quanto Blimp ultrapassa seu objetivo de co-

e acabam conhecendo o magistrado local, Colpeper, quando tentam

média satírica. Quando os dois velhos amigos se reunem como viúvos,

solucionar o mistério do “Homem-cola”. Enquanto eles prosseguem a

Clive diz para Theo que ele sempre amou Edith, e que sua própria es-

investigação, o espírito do local acaba influenciando-os e os deixa efeti-

posa Barbara se parecia muito com ela. A esta tocante confissão, Theo

vamente fascinados — embora o ponto chave de virada na narrativa ocorra

simplesmente responde que ele “nunca havia pensado que um inglês pu-

quando os três assistem a uma palestra sobre a história local que Mr.

desse ser tão romântico”. Naquela noite, Angela (que prefere seu ape-

Colpeper dá a seus grupos. Colpeper expõe conexões entre o público

lido menos angelical, Johnny) leva Theo de volta, através do blecaute, a

cotidiano da aldeia e os personagens do poema Os contos de Canterbury,

seu alojamento, e seu rosto é brevemente iluminado para que ele a veja.

de Geoffrey Chaucer, escrito no século 14. Suas palavras enfeitiçam (a

Theo entende a fixação de Clive — pode ser tola, mórbida, nostálgica,

performance de Eric Portman é por si só hipnotizante), e conforme ele

sentimental ou genuinamente romântica, e todas essas possibilidades

descreve os peregrinos de Chaucer imaginamos que os vemos e . E assim

parecem dançar gentilmente no rosto de Anton Walbrook. O que ele

acontece com Alison, logo depois, quando sobe uma colina para a velha

também vê, claro, é a reencarnação de sua própria esposa morta, Edith,

Estrada dos Peregrinos, e pensa ter ouvido os fantasmas tocando música

cujas memórias da Inglaterra que ela deixou para trás há muito tempo

e rindo. O filme acredita genuinamente nessa visão interior, e depois,

fizeram com que Theo buscasse refúgio em Londres. No meio do vaivém

quando chegamos a Canterbury, milagres autênticos parecem ocorrer (e

de Blimp, a presença quase estática de Walbrook nessas sequências dá

é possível que o próprio Mr. Colpeper seja o responsável por eles).

uma gravidade a Theo e forma um núcleo emocional para o filme. Vemos
isso também quando Theo pede asilo no tribunal em 1939. É uma cena

Entramos, talvez, em um mundo de fantasia, um mundo aparentemente

muito atípica para Powell e Pressburger: lenta, rigorosa, calma, desen-

bem distante das realidades violentas da guerra? Bem, em 1942 Powell

rolando-se suavemente conforme Theo conta a verdade sobre o que a

escreveu que “nenhum artista acredita em escapismo — e pensamos se-

Inglaterra significa para ele.

cretamente que nenhum espectador acredita... Eles pagarão para ver a
verdade, por outras razões que sua exposição. As verdades nesses dois

Talvez faça sentido que Um conto de Canterbury nos obrigue a deixar

filmes não são as mais fáceis de se ouvir: setores do exército britânico

de lado um enredo francamente perverso: um deformado “Homem-cola”

estão desesperadamente fora de seus domínios e precisam ser abalados

está aterrorizando uma aldeia, atacando garotas que saem à noite, des-

para fora de seus encantos do “velho-mundo”; e a franca agressão do

pejando cola em seus cabelos para fazer com que elas parem de se atirar

combate é camuflada pelas boas maneiras e pelas condutas de cavalhei-

sem prudência aos soldados. Três jovens peregrinos (Alison, Peter e um

rismo (assim como a cicatriz no rosto de Clive está escondida por trás

soldado americano chamado Bob) passam um fim de semana na aldeia

de seu bigode). Por mais sedutora que seja a imagem comunal, pastoral
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do inglesismo antiquado, há algo aí aterrorizantemente velado. Clive
aprende a lição: ele é forçado a reconhecer, entender e respeitar os valores modernos. O sexismo de Colpeper é também desfeito por Alison:
os valores modernos que ela apresenta o desarmam completamente. Em
suas últimas sequências, então, ambos os filmes se alinham e se reconciliam com a “grande história” dos britânicos em guerra, mas permanecem ambíguos, com mensagens complexas, e o fato de que Powell e
Pressburger nos mostram essas coisas bem no meio da “guerra total” é
ainda mais espantoso.
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O espírito do lugar: Powell e Pressburger
longe de casa1

Todos estes relatos irradiam o deleite de Powell com viagens. Pouco admira que ele conhecesse e admirasse o decano dos escritores de viagem
ingleses, Patrick Leigh Fermor, cujas explorações da época da guerra
são celebradas naquele que seria o último filme dos archers em conjunto, Perigo nas sombras (Ill met by moonlight, 1957) – passado na Creta

Ian Christie2

ocupada pelos alemães. Powell esperava poder filmá-lo no próprio lugar,
mas foi forçado a contentar-se com o sul da França – um eco irônico com
o compromisso geográfico imposto a ele vinte anos antes, quando The
O voo para a Argentina foi uma dessas tarefas

edge of the world teve de ser realizado na ainda mais remota ilha esco-

de resistência, do norte do hemisfério norte para

cesa de Foula, ao invés de St. Kilda, que o havia inspirado. A realocação

o sul do hemisfério sul, pegando contingentes de

forçada determinou, então, a construção do filme, ao situá-lo numa co-

convidados no caminho... tempo de viagem de

munidade ainda presa à vida típica de uma ilha. Mas Perigo nas sombras

vinte e nove horas.

revelou-se condenado, e sua fraqueza levou Powell a desfazer a parceria

(Michael Powell in Million-Dollar Movie)

com Pressburger.
Os lugares – e as viagens envolvidas para atingir estes lugares – eram de
enorme importância para Powell. A excitação de longas e árduas jorna-

Os dois volumes de memórias de Michael Powell, A Life in Movies e

das por ar, mar, trilho ou automóvel pulsa em suas memórias, como um

Million-Dollar Movie, são pontuados por descrições vívidas de viagens

contraponto à excitação de comandar um set de filmagem. E eram luga-

de longa distância. Estas vão desde suas primeiras experiências percor-

res que inspiravam sua imaginação: lugares que ele apreendia lendo suas

rendo toda a extensão da França de carro com o pai nos anos 1920, às

respectivas histórias ou literaturas, estudando mapas e andando na paisa-

tempestuosas viagens necessárias a The edge of the world, em 1936,

gem. A jornada à Argentina em 1955 foi originada pelo convite para um

passando pelas ameaçadoras travessias transatlânticas na época da guer-

festival de cinema, o que levou Pressburguer a sugerir a proposta de um

ra, até as extenuosas, e frequentemente infrutíferas, jornadas em busca

filme sobre o deslocamento do “encouraçado de bolso” Graf Spee nas

de financiamento que marcaram os anos 50 e 60. Mais tarde, haveria os

águas neutras do litoral de Montevidéu, em 1940. A logística de encenar

convites para festivais grandes e pequenos, no momento em que o câno-

a batalha entre três navios de guerra britânicos menores e o Graf Spee

ne Powell-Pressburguer foi redescoberto na década de 80.

terminaria por levar Powell ao Mediterrâneo, onde desfrutou da emoção

1
Traduzido do inglês por Tatiana Monassa
2
Ian Christie é professor do Departamento de História da Arte e Cinema da
Escola de Artes da Universidade de Londres. Dentre os livros que publicou sobre a obra
de Michael Powell e Emeric Pressburger está Arrows of desire: the films of Michael Powell e
Emeric Pressburger, Londres, Inglaterra. 2a edição: Faber, 1994.
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de coreografar navios de guerra reais – incluindo um dos combatentes

know where I’m going!, 1945). Hoje estes filmes atraem peregrinações

originais do esquadra. Mas foi também a visita de Powell e Pressburger

entusiasmadas aos lugares que representam e onde foram parcialmente

ao Uruguai que determinou a forma como esta história factual é contada:

rodados – a ilha de Mull e as vilas em torno de Canterbury. E o que os

por comentadores em terra, o que eleva o filme acima de muitos filmes de

visitantes que conhecem bem os filmes descobrem é a forma intrinca-

guerra britânicos rotineiros da década de 50.

da com a qual eles entrelaçam elementos “encontrados” de paisagem e
construções com cenários de estúdio, o que amplifica e duplica com pro-

A azáfama cosmopolita de Montevidéu foi filmada tanto em locações

pósitos práticos elementos do tecido real de Mull e Kent.

quanto encenada no estúdio na Grã-Bretanha, do mesmo modo que
os archers haviam feito desde seu primeiro filme “internacional”,

A capacidade do cinema de criar uma “geografia mágica” foi reconhe-

Paralelo 49 (1941). Combinar filmagens em locações com cenários

cida e celebrada pelo pioneiro soviético Lev Kuleshov, que produziu

construídos em estúdio era o âmago da arte de filmar entre os anos 30 e

demonstrações práticas no início dos anos 20 mostrando como os ato-

50, e para Powell e seus colaboradores era algo quase instintivo. Hoje,

res podiam aparentar estar juntos num espaço que não existia de fato.3

o público pode se maravilhar com a criação do convento na montanha

Para Kuleshov e os primeiros diretores soviéticos, esta era uma prova do

do Himalaya totalmente feito no estúdio Pinewood , que conta com al-

poder da “montagem”, ou edição, e um golpe contra as teorias naturalis-

gumas cenas adicionais em um jardim próximo, em Narciso negro. Esta

tas do cinema. Cinema é artifício, insistiam eles; e Powell compartilhava

abordagem atípica de fazer tudo em estúdio baseava-se na crença de

esta visão “construtiva”, como cineasta treinado no mesmo período e

Powell de que a unidade de atmosfera exigida pela história melodramá-

que havia assimilado as lições da montagem soviética, junto com a mági-

tica poderia ser melhor atingida no estúdio, enquanto imagens inter-

ca da Disney e muitas outras coisas.

caladas do Himalaya distrairiam e aproximariam o filme perigosamente
de um diário de viagem.

A conquista mais importante de Powell sempre foi criar um “mundo”
crível no interior de cada filme e, frequentemente, uma série de mun-

Dez anos depois, em A batalha do Rio da Prata (The battle of the River

dos subsidiários, como os episódios dispersos ao redor do Canadá que

Plate, 1956), o material de Montevidéu foi usado “com parcimônia”

compõem Paralelo 49, ou os mundos terreno e divino que Peter Carter

– “nós não queríamos transformar o filme em um diário de viagem” – e o

habita simultaneamente em Neste mundo e no outro (A matter of life and

equilíbrio delicado entre autenticidade e artifício foi mantido, da mesma

death, 1946). Sua forma de criar estes mundos variava de acordo com a

forma que em alguns do melhores filmes dos archers, como Um conto de

necessidade e a oportunidade, sem a exclusão de nenhuma técnica, por

Canterbury (A Canterbury Tale, 1944) e Eu sei onde fica o paraíso (I

mais artificial que parecesse. Afinal, na década de 40, entre os cineastas
3
Lev Kuleshov, The Art of the Cinema (1929), in Ronald Levaco, ed. Kuleshov
on Film, University of California Press, 1974, pp.51-53
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largamente céticos de Rank, ele foi um entusiasta da política proposta

(Gone to Earth, 1950) e O pimpinela escarlate (The Elusive Pimpernel,

do “quadro independente”: usar back-projections ostensivamente para

1950) já são tanto “literárias” quanto históricas, moldadas pelas leituras

dinamizar a produção.

e experiências de Powell quando menino. Em viagem à América Latina
em 1955, ele leu Voo Noturno, de Antoine de St. Exupery, uma história

Mas Powell também entendeu instintivamente o quanto a “realidade” é

sobre os primórdios da aviação nos Andes, como forma de agarrar esta

necessária para ancorar ou aterrar um filme, e comunicar um sentido de

nova realidade. Experiências sensoriais de todo tipo se seguiriam a esta,

lugar ao público. É só pensar no “clique” do pássaro transformando-se

todas vividamente rememoradas em Million-Dollar Movie, e moldariam

num caça Spitfire no início de Um conto de Canterbury, nos expulsando

por fim as sequências terrestres de A batalha do Rio da Prata.

de um nostálgico Chaucerian Kent e enviando-nos para o presente da
guerra em 1944. Ou nas sequências iniciais de Neste mundo e no outro,

A explicação do próprio Powell para esta paixão por viajar e por lugares

que partem de um modelo do universo através um cockpit em velocida-

invocava Rudyard Kipling, cujas histórias e poesia haviam sido suas com-

de construído em estúdio para a praia de Stanton Sands em Devon pela

panheiras desde a infância. Kipling viajou prodigiosamente e escreveu

manhã, onde a textura quase palpável da areia e do mar convence tanto

sobre um mundo de viajantes inquietos e identidade movente. Powell

nós quanto David Niven de que estamos num lugar “real”.

pegou dele o mote “Toda arte é uma só”, mas também compreendeu o
sentido de lugar quase místico de Kipling, expressado em Puck of Pook’s

Isto é, claro, o que um teórico de cinema posterior, Christian Metz, cha-

Hill, onde um espaço usualmente rotineiro revela-se a soma de todos

maria de “efeito de realidade”, enfatizando que é precisamente um efeito

os seus ocupantes históricos – uma antecipação precoce da “psicogeo-

criado pela operação de diversos expedientes e códigos compartilhados

grafia”. A crença em um “espírito do lugar”, que pode por fim não ser

pelo cineasta e pelo espectador . Novamente, Powell compreendeu ins-

visível, é o que anima os melhores filmes de Powell e Pressburger – é só

tintivamente como o cinema brinca com tais convenções de “realidade”,

pensar no final otimista de Coronel Blimp (The life and death of Colonel

como mostrou em Neste mundo e no outro e demonstraria novamente com

Blimp, 1943), quando Clive Candy medita sobre o que sobrou da des-

sagacidade e sofisticação aterrorizantes em A tortura do medo (Peeping

truição de sua casa. E ela continou a inspirar Powell durante o resto de

Tom, 1960). Mas uma sensação de lugar, e como comunicar isto na tela,

sua carreira, tanto em seus filmes não realizados quanto em seus pou-

importava mais ainda para ele. O “lugar” para Powell era já uma constru-

quíssimos completados.

ção: era aquilo sobre o que ele havia lido, que havia visto no mapa, para
onde havia viajado e aquilo que havia visto em primeira mão com o olho
experiente do viajante e do cineasta. As paisagens de Coração indômito
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Galeria de imagens

Contos de Hoffman
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Contos de Hoffman
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De volta ao pequeno apartamento
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O espião de preto
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O espião de preto
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O garoto que amarelou
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Onde o rio acaba
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Paralelo 49
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Paralelo 49

miolo2 catalogo.indd 102-103

12/21/10 5:48:25 PM

104

105

Perigo nas sombras
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Perigo nas sombras
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Sei onde fica o paraíso
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Sei onde fica o paraíso
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Um conto de Canterbury
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Coronel Blimp
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Eles vão dar o que falar
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Eles vão dar o que falar
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Narciso negro
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Neste mundo e no outro
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Os sapatinhos vermelhos
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Os sapatinhos vermelhos
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Filmes comentados

A batalha do Rio da Prata

(Battle River Plate)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1956)/
colorido/ 35 mm/ 119 min./ livre
Durante a II Guerra Mundial, três cruzeiros da marinha britânica precisam destruir
uma poderosa frota de navios alemães. A batalha parece desigual, mas não está
definida. Baseado numa história real, o filme teve cenas gravadas no Uruguai.
Com John Gregson, Anthony Quayle e Ian Hunter

A tortura do medo

(Peeping Tom)

Michael Powell (Reino Unido, 1960)/ colorido/ 35 mm/ 101 min./
livre
Um dos filmes mais famosos de Powell e grande clássico do cinema inglês.
Traumatizado pelos experimentos bizarros de seu pai psiquiatra durante sua
infância, o fotógrafo Mark torna-se obcecado em capturar o medo na expressão
das pessoas. Para isso, comete assassinatos e filma suas vítimas. Clássico do
suspense que provocou grande estrondo em seu lançamento.
Com Karlheinz Bohm, Moira Shearer, Anna Massey
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Contos de Hoffman

(The tales of Hoffman)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1951)/
colorido/ 35 mm/ 124 min./ livre
Vencedor do Prêmio Especial do Juri no Festival de Cannes de 1951. Contos
de Hoffman é a última ópera de Offenbach, baseada numa série de histórias
do mestre dos contos sobrenaturais, E.T.A. Hoffman, que é caracterizado no
filme como um poeta infeliz, eternamente enganado no amor. Primeiro, por
um artesão que inventa uma boneca mecânica por quem Hoffman se apaixona.
Depois por uma cortesã veneziana e por seu protetor e, finalmente, por uma
cantora moribunda que está sob a influência do sinistro doutor Miracle. A ópera
foi conduzida por Beecham e então filmada usando uma variedade deslumbrante
de efeitos de cênicos e de câmera.
Com Moira Shearer, Léonide Masside, Robert Helpmann

De volta ao pequeno apartamento
(The small back room)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1949)/ P&B/
35 mm/ 106 min./ livre
Baseado em romance de Nigel Balchin, este suspense conta a história de um
especialista em desativar explosivos durante a II Guerra Mundial. Em sua vida
pessoal, ele enfrenta uma batalha contra o alcoolismo e vive a tortura do amor
por Susan (Kathleen Byron). Para o estudioso Ian Christie, De volta ao pequeno
apartamento é um autêntico filme noir inglês.
Com David Farrar, Jack Hawkins e Kathleen Byron

E um dos nossos aviões não regressou
Coração indômito

(Gone to Earth)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1950)/
colorido/ 35 mm/ 110 min./ livre
Hazel é uma jovem de natureza livre, assombrada pelas superstições de sua mãe,
uma harpista cega de uma pequena cidade da Inglaterra. A história se passa na
virada do século XIX para o século XX. Embora Hazel se sinta atraída pelo sádico
fazendeiro Jack Redding, ela acaba aceitando se casar o pacífico reverendo
Marston. Porém, quando constata que o abismo entre eles é muito grande, Hazel
se sente impelida a fazer uma escolha.
Com Jennifer Jones, David Farrar e Cyril Cusack

(“... one of our aircraft is missing”)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1942)/
colorido/ 35 mm/ 102 min./ livre
Quando os nazistas atingem um avião inglês durante a II Guerra Mundial, sua
tripulação consegue se salvar e se refugia junto aos holandeses. Alguns aspectos
da narrativa deste filme iriam mais tarde inspirar filmes como Coronel Blimp e
Neste Mundo e no Outro.
Com Godfrey Tearle, Eric Portman e Hugh Williams

Eles vão dar o que falar
Coronel Blimp

(Life and death of Colonel Blimp)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1943)/
colorido/ 35 mm/ 163 min./ livre
Primeiro filme dirigido por Powell & Pressburger. Conta a história Clive Candy,
um sisudo coronel que já enfrentou três guerras. Retornando 40 anos em sua vida,
descobrimos nele um jovem oficial cuja moral e gentileza estão acima dos valores
da guerra. O jovem Candy torna-se amigo de um alemão em plena primeira guerra
mundial e o ajuda a ser repatriado. Durante sua vida, encontrará o amigo mais algumas
vezes, mas suas vidas seguirão rumos diferentes. Este filme traz Deborah Kerr como
protagonista. Ela também estrelaria mais tarde Narciso Negro.
Com Roger Livesey, Deborah Kerr, Anton Walbrook
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(They’re a weird mob)

Michael Powell (Austrália e Reino Unido, 1966)/ colorido/
35 mm/ 112 min./ livre

Filme roteirizado por Pressburger. Um jovem jornalista italiano vai para Sidnei
(Austrália) para trabalhar no jornal italiano de seu primo. Porém, ao chegar lá,
descobre que ele imigrou para o Canadá deixando apenas dívidas. Sem muitas
opções, o jornalista começa a aprender inglês e a pagar as dívidas. Aos poucos,
ele vai descobrindo os costumes de um novo país.
Com Walter Chiari, Claire Dunne e Chips Rafferty
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Narciso negro

(Black narcissus)

Michael Powell e Emeric Pressburber (Reino Unido, 1947)/
colorido/ 35 mm/ 100 min./ livre

Neste mundo e no outro (A matter of life and death)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1946)/
colorido/ 35 mm/ 104 min./ livre

Filme fotografado por Jack Cardiff. Um grupo de freiras é enviado ao Himalaia,
para tomar conta de um convento e prestar serviços à comunidade local. As
freiras têm certa dificuldade para se adaptar à região, mas as coisas começam a se
tornar realmente difíceis quando o viril senhor Dean aparece para prestar seus
serviços. O filme traz Débora Kerr em ótima atuação que lhe rendeu o prêmio do
Circulo de Críticos de Nova Iorque naquele ano. Faz parte do elenco deste filme
ainda Jean Simmons.
Com Deborah Kerr, Jean Simmons, David Farrar

Filme fotografado por Jack Cardiff. Um aviador inglês (David Niven) tem seu
avião atingido. Seu paraquedas também está danificado, parece o fim para ele.
Pelo rádio, consegue falar com June, uma jovem (Kim Hunter) que trabalha para
a Força Aérea americana. Comovido por sua voz, ele decide saltar. Esta devia ser
sua hora de morrer, mas ele acaba ganhando uma segunda chance e, para defendêla, terá que argumentar no tribunal do céu. Em sua autobiografia, intitulada A
Life in Movies, Powell diz ser este seu filme preferido da era Archers.
Com David Niven, Kim Hunter, Richard Attenborough

“Narciso negro foi quase um filme perfeito. Digo ‘quase’ porque há sempre algo
solto até nos melhores filmes, ou talvez eu devesse escrever, mesmo no melhor
filme, quando uma cena ou uma sequência inteira têm que ser cortadas por
razões que naquela ocasião pareceram válidas ou até necessárias. Eu queria ter
tido a perspicácia de guardar essas sequências em minha coleção particular. Que
fascinantes aulas poderia ter dado aos alunos a partir desses trechos! (...) Arthur
Rank e John Davis estavam um pouco assustados pelo forte erotismo do filme.
Não havia dúvida quanto a ele ser ousado (...)”. (Michael Powell, trecho extraído
de sua autobiografia A life in movies)

“A Matter of Life and Death é chamado nos Estados Unidos de Stairway to
Heaven. Essa mudança de títulos nos parece ilustrar a essência da diferença
entre a mentalidade e perspectiva de ingleses e americanos. Nós estávamos
muito satisfeitos com nosso título. Acho que a sugestão foi minha. Eu amava
essa velha e melodramática expressão que vem sendo usada em todos os
thrillers escritos no último século em qualquer língua europeia (...). Emeric e
eu gelamos quando o filme estava pronto e dois jovens executivos americanos,
que estavam determinados a vendê-lo nos Estados Unidos, vieram apressados da
sala de projeção do estúdio e nos disseram: ‘Temos um título maravilhoso para
o filme de vocês!’ (...) Eles estavam tão orgulhosos de sua grande idéia e tão
certos de que iríamos ficar super contentes com o título novelesco que tinham
arranjado. (...) Emeric fez uma última tentativa para tentar persuadi-los: ‘Você
disse que nenhum filme com a palavra death no título jamais fez sucesso, mas o
que me diz daquela peça que se tornou um filme muito famoso chamado Death
takes a holiday (A morte tira férias)?’ (...) Entretanto, a resposta deles estava
pronta: ‘Mas aí está a razão para ter feito sucesso, vocês não vêem? A morte
tira férias, obviamente não haverá nenhuma morte no filme!” (...) Mantivemos o
nosso título no resto do mundo (...) apenas os Estados Unidos tiveram que ser
protegidos de realidades como a vida e a morte.” (Michael Powell em A Life in
Movies, p. 486 e 487)

Nas sombras da noite

(Contraband)

Michael Powell (Reino Unido, 1940)/ P&B/ 35 mm/ 92 min./ livre
No início da Segunda Guerra Mundial, Londres enfrenta constantes ‘blackouts’
devido à guerra. O capitão de um cargueiro dinamarquês se envolve em uma
história de suspense e romance ao enfrentar problemas com o Controle de
Contrabando britânico, ao mesmo tempo em que escolta uma bela jovem pelos
bistrôs e boates da cidade.
Com Conrad Veidt, Valerie Hobson e Hay Petrie
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O espião de preto

(Spy in black)

Michael Powell (Reino Unido, 1939)/ P&B/ 35mm/ 82 min./ livre
Um submarino alemão é enviado ao Norte da Escócia tendo como missão afundar
navios da frota britânica durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, o contato
do capitão alemão com a professora local, acaba atravancando os planos. Este
filme foi o primeiro filme roteirizado pelo húngaro Emeric Pressburger que foi
dirigido por Michael Powell.
Com Conrad Veidt, Valerie Hobson e Sebastian Shaw

O pimpinela escarlate

(The Elusive Pimpernel)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1950)/
colorido/ 35mm/ 109 min./ livre
Um aristocrata inglês vai disfarçado para a França para resgatar nobres do terror
da guilhotina. Baseado na obra da Baronesa Emmuska Orczy, inglesa de origem
húngara. Powell queria que este filme fosse um musical, mas Samuel Goldwyn, um
dos produtores, insistiu em fazer dele um drama. O filme, uma co-produção entre
Goldwyn e o produtor inglês Alexandre Korda, foi o estopim do rompimento entre os
dois. Por causa disso, a obra demorou três anos para estrear nos Estados Unidos.
Com David Niven, Margaret Leighton and Cyril Cusack

O garoto que amarelou
(The boy who turned yellow)

Michael Powell (Reino Unido, 1972)/ colorido/ 35 mm/ 55 min./
livre
Um garoto se torna amarelo durante uma viagem de metrô e é, logo após o fato,
visitado por um extraterrestre, que o leva para um tour na Torre de Londres.
Capturado e acusado de traição, ele está prestes a ser decapitado, quando, graças à
ajuda de Nick, consegue voltar para casa e à sua cor original. Este filme foi roteirizado
por Pressburger e marcou a última colaboração entre os dois cineastas.
Com Mark Dightam, Robert Eddison e Helen Weir

O homem-câmera: A vida e a obra de Jack
Cardiff (Cameraman: The life and work of Jack Cardiff)

Craig McCall (Reino Unido, 2010)/ colorido/ digital/ 86 min./
livre
Documentário a respeito de Jack Cardiff, primeiro diretor de fotografia a receber
o Oscar honorário da Academia. Fotógrafo de Narciso Negro, filme de Powell e
Pressburger pelo qual ganhou seu primeiro Oscar de melhor fotografia, Cardiff é
um dos mais notáveis fotógrafos do cinema, com mais de 70 filmes no currículo.
Depoimentos de Martin Scorsese, Kirk Douglas, Lauren Bacall, Charlton
Heston, Alan Parker

O voluntário

(The volunteer)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1943)/ P&b/
35 mm/ 45 min./ livre
Filme de propaganda da aeronáutica britânica para promover o recrutamento de
jovens. A produção tenta capitalizar em cima da amizade dos Archers com Ralph
Richardson, que estava, na época, servindo como piloto. O filme contrasta de
forma cômica, quase surreal, sua vida pré-guerra, quando ele era ator, com sua
vida posterior, enquanto militar de carreira.
Com Ralph Richardson, Pat McGrath e Anna Neagle

Oh... Rosalinda!!

(Oh... Rosalinda!!)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1955)/
colorido/
35 mm/ 101 min./ livre
Popular ópera de Strauss ambientada na Viena do pós-guerra, desgovernada pela
presença de quatro forças ocupantes: Estados Unidos, União Soviética, França
e Inglaterra. A busca por partidários no local, faz com que essas forças sejam
presa fácil para Dr. Falke, conhecido como “o morcego”. A maioria do elenco
foi dublada por cantores profissionais em cenas musicais, mas Michael Redgrave
(Coronel Eisenstein) bravamente cantou e dançou.
Com Anthony Quayle, Anton Walbrook e Dennis Price

“Por suas invenções, imaginação e pura ousadia, jamais houve um diretor de
fotografia que fotografasse em cores como Jack Cardiff”. (Michael Powell, trecho
extraído de sua autobiografia A life in movies)
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Onde o rio acaba

(End of the river)

Derek Twist (Reino Unido, 1947)/ P&B/ 35 mm/ 83 min./ livre
Produzido pelo The Archers
Produzido por Powell e Pressburger, o filme se passa e foi filmado no Brasil. A
história é sobre um índio que deixa a floresta e vai para a cidade, onde é acusado
de assassinato.
Com Sabu, Bibi Ferreira, Robert Douglas
“(...) Onde o rio acaba era uma produção dos Archers e estava sendo feito no
mesmo momento que Os sapatinhos vermelhos. Nós éramos os produtores, o
roteiro foi supervisionado por Emeric, e o filme foi dirigido por Derek Twist,
que havia feito o corte final de The edge of the world. (...) Em 1946, ele chegou
para mim com um livro que eu gostei e imediatamente passei para Emeric. Não
havia nada de particularmente original nele, exceto em relação ao lugar onde
se passava a história. Derek me propôs ir ao Brasil e pesquisar o projeto e nós
o apoiamos. Quando ele voltou do Brasil, cheio de entusiasmo, nós estávamos
finalizando Narciso negro, e foi natural que Sabu fosse sugerido para o papel
principal no filme. Nosso distribuidor gostou da história e nós decidimos fazê-lo
em preto e branco, Chris Challis a Derek atuaria como diretor de fotografia e
diretor associado. Derek havia conhecido uma atriz de marcante personalidade
no Rio, Bibi Ferreira, que faria a mulher de Sabu. (...) Derek enquanto diretor
era irrelevante, e ser irrelevante com o rio Amazonas como seu pano de fundo
é ser de fato muito irrelevante. Os atores fizeram o seu melhor. (...) Receio
dizer que falhamos como produtores”. (Michael Powell, trecho extraído de sua
autobiografia A life in movies)

Os sapatinhos vermelhos

(Red Shoes)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1948)/
colorido/ 35 mm/ 133 min./ livre
Filme fotografado por Jack Cardiff
Uma famosa companhia de dança irá encenar a peça Os Sapatinhos Vermelhos. A
protagonista, Victoria Page (Moira Shearer), se apaixona pelo compositor da peça
(Marius Goring). Porém esse percalço poderá colocar o espetáculo em risco. Os
sapatinhos vermelhos foi indicado a cinco Oscars, tendo ganhado dois: Melhor
Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora. A cena do espetáculo, com duração de
17 minutos, é considerada por muitos uma preciosidade.
Com Moira Shearer, Anton Walbrook, Marius Goring
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Há muitos anos penso naquele diálogo de Os sapatinhos vermelhos (“Por que
você quer dançar?”, “Por que você quer viver?”). Ele expressa tão bem o fervor
necessário à arte e eu o identifico com o que senti na primeira vez em que vi o
filme com meu pai. Era tão garoto e este filme me conectou com algo em mim
mesmo, uma emoção flutuante que vi nos personagens ali na tela, e nas cores,
no ritmo, na beleza – na realização. A cena inicial, por exemplo, dois homens
preocupados, vestidos de preto, empacotando em um corredor. Atrás deles, duas
portas. Começamos a ouvir algo vindo do outro lado. Um deles acena, como
se fosse hora de abrir aquela porta, e quando o fazem um grupo de estudantes
entra e sobe as escadas, loucos por um lugar no mezanino para assistir a uma
performance de balé. Eles estavam possessos por uma fome, uma paixão pela arte.
Ver, sentir, ser inspirado por ela e, talvez, se tornarem eles mesmos artistas.
Essa mesma paixão conduz cada singular e extraordinário momento de Os
sapatinhos vermelhos. É ela que faz das maravilhosas imagens em Technicolor
do filme tão fortes e emocionantes. Os personagens e seu mundo são trazidos
à vida com a beleza dolorosa que eles mesmos criaram. O vermelho vívido e os
azuis profundos, o amarelo vibrante e o preto denso, os tons de pele acetinados
dos close-ups, alguns deles estáticos, outros agonizantes, outros ainda, ambos.
Tantos momentos, tantas paixões conflituosas, como um redemoinho de cores,
luzes e som, todos fervendo em minha mente naquela primeira vez em que o vi, a
primeira de muitas.
Os sapatinhos vermelhos foi a décima colaboração entre Michael Powell e
Emeric Pressburger e a sétima colaboração oficial que fizeram sob a égide de sua
própria companhia, The Archers. Powell e Pressburger – dois grandes artistas
trabalhando lado a lado, dividindo créditos, em uma única e sem precedentes
parceria criativa. Assim como em todos os seus filmes, eles trabalharam com
um time de colaboradores extraordinários: Jack Cardiff, o genial diretor de
fotografia; Hein Heckroth, como diretor de arte; Brian Easdale, músico e
compositor; o lendário Léonide Massine, que emprestou sua presença ao filme
no papel de Ljubov e ainda criou e dançou, no papel do sapateiro, a brilhante
sequência do balé; sem falar do elenco marcante que incluía Anton Walbrook,
Moira Shearer, Marius Goring, Ludmilla Tchérina, Albert Basserman e Robert
Helpmann, que era também coreógrafo. Juntos, todos eles criaram algo eterno
e apaixonante. E se mantém dizendo do primeiro ao último plano que a arte é
importante, tão importante que por ela vale a pena viver e morrer.
Eu gostaria de agradecer Bob Gitt e sua equipe da UCLA por seu trabalho meticuloso,
a Hollywood Foreign Press Association, por seu generoso suporte financeiro, e à
Fundação Louis B. Meyer por seu apoio. Assim que vocês virem a cópia restaurada de
Os sapatinhos vermelhos, vocês também vão querer agradecê-los. (Martin Scorsese,
em depoimento para o catálogo ao festival Il Cinema Ritrovato, 23 a edição).

12/21/10 5:49:36 PM

139

138

Paralelo 49

(49 th Parallel)

Michael Powell (Reino Unido, 1941)/ P&B/ 35 mm/ 123 min./
livre
Filme roteirizado por Emeric Pressburger. No início da segunda guerra mundial,
um navio alemão encalha no norte do Canadá. Para evitarem ser capturados, os
tripulantes tentam chegar aos Estados Unidos, país ainda neutro no conflito. No
elenco estão Laurence Olivier, Leslie Howard e Eric Portman, que trabalharia em
outros dois filmes com Powell e Pressburger, Um de nossos aviões não regressou
e Um conto de Canterbury.
Com Leslie Howard, Laurence Olivier e Richard George

Perigo nas sombras

(Ill met by moonlight)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1957)/ B&P/
35 mm/ 104 min./ livre
O filme tem Dirk Bogard em papel principal. Durante a II Guerra Mundial,
oficiais britânicos e partidários locais planejam sequestrar o comandante alemão
que está com o domínio da ilha de Creta. A parte difícil da empreitada será tirá-lo
da ilha e levá-lo para o Cairo. Baseado em uma história real.
Com Dirk Bogarde, Marius Goring e David Oxley

Sei onde fica o paraíso

Um conto de Canterbury

(Canterbury tale)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1944)/
colorido/ 35 mm/ 124 min./ livre
Em plena Segunda Guerra Mundial, num vilarejo inglês, um misterioso homem
ataca moças que namoram soldados na calada da noite, jogando cola em seus
cabelos. Depois que uma garota é atacada, ela e seus dois amigos soldados,
um inglês e um americano, não vão descansar enquanto não descobrirem quem
é o criminoso. O vilarejo onde a história se passa fica próximo à cidade de
Canterbury, onde Powell nasceu. A cidade é famosa por sua imensa catedral,
uma das mais antigas da Europa, mostrada no filme logo após ter sido atingida
durante a guerra.
Com Eric Portman, Sheila Sim e Dennis Price

“O tema de Um conto de Canterbury tinha se desenvolvido organicamente em
nossas mentes, mas ele não foi entendido, ou mesmo apreciado antes que se
passassem 30 anos. Quando fizemos o filme, no verão e outono de 1943, seu tema
nos pareceu importante. Em 1940, com Paralelo 49, falamos aos americanos que
nós estávamos lutando a guerra deles tanto quanto a nossa. Em 1941, com E um
dos nossos aviões não regressou, tínhamos dito ao mundo que a Europa jamais
seria conquistada. Em 1943, com Um conto de Canterbury, estávamos explicando
aos americanos, e também ao nosso próprio povo, os valores espirituais e as
tradições pelas quais estávamos lutando”. (Michael Powell, trecho extraído de
sua autobiografia A life in movies)

(‘I know where I’m going!’)

Michael Powell e Emeric Pressburger (Reino Unido, 1947)/ P&B/
35 mm/ 91 min./ livre
Nesta comédia romântica, a geniosa Joan Webster (Wendy Hiller), segue para
a ilha escocesa de Kiloran, onde se encontrará com seu futuro marido, um rico
industrial. Porém, não obstante tudo em sua vida seja extremamente planejado,
as coisas acabam saindo de seu controle. Ela não consegue embarcar por causa
do péssimo tempo e se vê presa num vilarejo com um jovem marinheiro que fará
de tudo para ajudá-la.
Com Wendy Hiller, Roger Livesey e Pamela Brown
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