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OPINIÃO DRAMA

Cinemanude Jabor celebra a humanidade
Longa “A Suprema Felicidade” é fatalista, mas romântico, e tem a narrativa de um “romance de formação”

Divulgação

GERALD THOMAS
ESPECIAL PARA A FOLHA

Cuido de minha peça
“Throats”, em Londres, e
lançarei em breve meu livro
“Nada Prova Nada” no Bra-
sil. Em tudooque faço, ouço:
“Por que isso, por que aqui-
lo?”. Querem explicações,
como se o todo fosse uma so-
ma das partes e as coisas ti-
vessem sentido único. Logo
agoraqueotrágicoretornou?
Falo issoporqueumamigo

me mandou um DVD de “A
Suprema Felicidade”, de Ar-
naldo Jabor, que será lança-
do neste mês. E, pelo que li,
vi que a mesma pergunta fi-
cou:“Oquequisdizer?”.
Vi e entendiqueoquecon-

fundiu muita gente é que ele
vagueia entre gêneros, da
chanchada musical à nava-
lhadatragédia.
O filme é fatalista, realista

e romântico e temanarrativa
minuciosa de um “romance
de formação”. Nossa! Ver
uma boneca de pano, sobre-
vivente dos campos de con-
centração, vindadaSegunda
Guerra, terminarseusdiasno
Rio como um trapo. Isso não
éparaqualquerestômago.
“Warum bist Du so trau-

richmeinKind?” (porque es-
tá tão triste,minhacriança?),
pergunta a eterna ElkeMara-
vilha. Por que somos tão tris-
tes em nossas supremas feli-
cidades e não conseguimos
lidarcomainevitávelmorte?
“Finitude” e sexualidade

seriamos temas centrais des-
se belo filme, em que peque-

nas coisas podem se tornar
grandes símbolos. Como o
garotoquesemutilaaorezar,
como as sacanagens fellinia-
nasecarioquíssimas.
O filme do Jabor celebra a

humanidade (com todos os
defeitos) como “num parque
temático da espécie”. Claro
que é irônico, mas românti-

co, porque resta “uma fresta
deesperança”.
Nele, vivemos o sexo dos

anos 50, comomistério entre
amedicina e o pecado. “O vi-
cio solitário é feito Hitler, vo-
cês matam nações inteiras
quando se masturbam”, diz
umpadreaadolescentes.
Sim, tem muito cu, muito

peito, muita anomalia física
e biológica aqui. Como nos
campos de extermínio, como
em “Toda Nudez Será Casti-
gada”. E aqui, mais uma vez,
ela é, de fato, castigada pelo
eternomachoque trataamu-
lher mais ou menos como a
bonecarasgadadoinício.
“Eu e os campos nunca

mudaremos”, diz Dan Stul-
bach. O “insubstituível eu”
da religião, da ideia que faze-
mosdeDeusedenós.
Aí aparece o céu dentro do

céu—MarcoNanini talvez no
seumelhorpapel: oavô tirao
menino do mundo das trai-
ções cotidianas e o transfor-
ma num solo de trombone,
num grupo de chorinho, su-
premamente triste, suprema-
mentefelizebelo.
“A Suprema Felicidade”

não precisa (nem deve) ser
visto como meta-cinema,
metalinguagem. Melhor vê-
lo meta-metendo mesmo. O
cinemanudeJabor.
Ele une “craft” com Kraft

(força) num cinema de pai-
xão e morte, numa sonata-
fantasma, numa passagem
alegórica do tempo onde o
aristotelismo leva uma saca-
neada. Como se Miles Davis,
de costas, nos berrasse: “No
começo, é sempre bom. No
meio, émedíocre e, no fim, é
atristezadoquepassou”.

GERALDTHOMAS édiretor e autor teatral.

A SUPREMA FELICIDADE
DISTRIBUIÇÃO ParamountPictures
QUANTO R$29,90, emmédia
CLASSIFICAÇÃO 16anos

OsatoresMarcoNanini
e CaioManhente
emcenado filme
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Você não pode perder o seminário
que reúne as marcas que fazem
da moda um grande negócio.
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Osatores JoanaLevi (à frente) e CacáCarvalho emcenadapeça “OHóspedeSecreto”

CRÍTICA DRAMA

CHRISTIANE RIERA
CRÍTICA DA FOLHA

“Fechem todos os teatros.
Não deixem ninguém en-
trar.” É com esse anúncio es-
trondoso que Cacá Carvalho
abre “O Hóspede Secreto”,
de Stefano Geraci e direção
de Roberto Bacci, uma cola-
boração entre a Fondazione
Pontedera Teatro/Itália e a
Casa Laboratório para as Ar-
tesdoTeatro.
Inspirado nas reflexões do

ator e diretor Louis Jouvet
(1887-1951) para os estudan-
tes da Comédie-Française, a
trama apresenta um velho
ator dos textos de Molière
(1622-1673) em conflito ao
considerar sua profissão a de
um hipócrita, enquanto é
perseguido por sombras que
circulampeloteatro.
À frente do espetáculo,

Carvalho começa com a ma-
quiagemdesfeita e o figurino

mal-ajambrado.
Éoretratodoatoremcrise,

cuja dignidade será resgata-
da por uma dramaturgia que
amarra cenas antológicas do
dramaturgo francês com o
conflitodeseuofício.
Oresultadoéumdesfilede

personagens inesquecíveis
como Tartufo, Alceste, Ar-
gon, que o ator constrói re-
correndo aos pequenos deta-
lhesqueorondam.
Assim, objetos de cena,

uma expressão distorcida ou
um andar diferente fazem
com que o ator reviva um
passado que ele agora está a
questionar.

MELANCOLIA
Aos poucos, com a ajuda

de seu camareiro, feito com
discriçãopor JoanaLevi,ohi-
pócrita,omisantropoouohi-
pocondríaco aparecem com
a mesma melancolia que
ameaça rachar os persona-

gensdeMolière.
Se o dramaturgo francês

conseguiu elevar as másca-
ras cômicas para o registro
do drama ao oferecer a seus
personagens um rasgo para
uma tomada de consciência
em que conseguem vislum-
brar suas próprias falhas, é
por essa fresta que estamon-
tagemsedá.
No caso, o ator assombra-

do tem um olhar angustiado
parasuacondição.
Ironicamente, um tom so-

lene predomina a exposição
de toda a sua crise. Como re-
sultado, a montagem mais
reverencia a arte da interpre-
taçãodoqueaquestiona.
Fica a sensação de que há

mesmo fantasmas no teatro.
E de que eles merecem, sim,
serexpurgados.

O HÓSPEDE SECRETO
QUANDO sex. e sáb.,às21h30,
dom.,às18h30;até15/5
ONDE SescBelenzinho (r. Padre
Adelino,1.000, tel. 0/xx/11/
2076-9700)
QUANTO deR$6aR$24
CLASSIFICAÇÃO 16anos
AVALIAÇÃO regular

Tomsolene impede redenção
plena de intérprete emcrise


