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Transcendência, eis uma palavra absolutamente fora de moda. Nesses dias tão
nervosos, onde o que conta mesmo é o consumo imediato de qualquer “coisa” e
não a “coisa” em si, o utilitarismo se sobressai a tudo. E corrompe tudo, inclusive
a razão de ser do cinema, refém das demandas de um mercado excludente e
pouco flexível. Por isso o abismo entre o cinema de arte e o comercial é cada vez
maior: enquanto a propagação do pensamento não for lucrativa, transcendência
será um mero verbete no dicionário.

O Banco do Brasil apresenta Oriente Desconhecido, mostra que promove uma aproximação do público brasileiro com o que há de melhor na produção cinematográfica do
Sudeste Asiático e do Extremo Oriente. Pela primeira vez no Brasil, estão reunidas as
maiores surpresas do circuito de grandes festivais no período de 1997 a 2006.
A mostra é composta por 12 longas-metragens, todos inéditos no País, com ênfase
em seis diretores de cinco países: Jia Zhang-ke ( China ), Hou Hsiao-hsien ( Taiwan ),
Yu Lik-wai ( Hong Kong ), Kim Ki-duk ( Coréia do Sul ), Apichatpong Weerasethakul e
Pen-Ek Ratanaruang ( ambos da Tailândia ).
Ao apostar no talento e na inquietação destes cineastas, que se colocam entre os
mais importantes da atualidade, Oriente Desconhecido apresenta a seus espectadores uma amostra da diversidade de propostas do cinema oriental contemporâneo.
Desse modo, o Centro Cultural Banco do Brasil colabora para a inserção do Brasil
num cenário efervescente.
Centro Cultural Banco do Brasil

Muito além dos dicionários e dos mercados, transcender significa reconhecer
o homem e suas contradições. Significa aceitar outras formas de relacionar-se
com o mundo, em vez de acatar a noção generalista de felicidade difundida pela
publicidade e pelos manuais de auto-ajuda. Como projeção da vida, o cinema
pode ser uma experiência transcendental e plena de significados que extrapolam
a mesmice. Inúmeros cineastas do Sudeste Asiático e do Extremo Oriente são
capazes de confirmar isso e estão prontos para estabelecer um diálogo com o
público brasileiro. Só falta a oportunidade.
Não é o caso de entrar em detalhes, já que o mercado ( esse ente misterioso )
tem razões que a própria razão desconhece. Basta citar o fato: embora tenham
acolhida nos grandes festivais ocidentais, os mais ambiciosos filmes asiáticos dificilmente estréiam aqui. Devido ao descaso dos distribuidores e exibidores locais,
é impedido o contato do público com os nomes mais representativos do cinema
contemporâneo. É o caso do taiwanês Hou Hsiao-hsien, cuja obra nunca rompe a
barreira dos festivais. Não é por falta de virtudes técnicas e humanas. Afinal, ele
se encontra entre os grandes da sétima arte.
O mesmo ocorre com os tailandeses Apichatpong Weerasethakul e Pen-Ek Ratanaruang, entre outros sutis demolidores de convenções sociais e cinematográficas resgatados pela mostra Oriente Desconhecido. Com a exibição de 12 longas
do período 1997-2006, todos inéditos no Brasil, ela se propõe a compensar um
histórico de indiferença. Assim, enfatiza seis diretores de cinco países. Jia Zhangke ( China ), Kim Ki-duk ( Coréia do Sul ) e Yu Lik-wai ( Hong Kong ) se unem a
Hsiao-hsien, Weerasethakul e Ratanaruang em programação dedicada à formação de espectadores inquietos e à revalorização da transcendência – o antídoto
para os dias nervosos e para a mesmice.
Gustavo Galvão
Cineasta
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Se os chineses não inventaram o cinema, ao menos serviram de inspiração na busca
do homem por formas de representar o movimento. Já em 5.000 a.C., eles consolidaram um princípio do processo cinematográfico, a projeção de cenas dinâmicas em
uma superfície lisa. Este era o mote do “jogo de sombras”, que consistia em projetar
sombras na parede ou em telas de linho com a manipulação de marionetes diante
de um facho de luz. A partir do século 17, a técnica se tornou popular também na
Europa.
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A China poderia ir além nessa trama. Não apenas pelo potencial tecnológico e humano de sempre, mas também por um detalhe: Xangai foi uma das primeiras cidades
do planeta a abrigar exibições do cinematógrafo de Auguste e Louis Lumière, em
agosto de 1896 – oito meses depois da estréia, em Paris. Ainda assim, o cinema local
se desenrolou com certa defasagem em relação aos grandes centros do período. O
primeiro filme chinês foi rodado em 1905; coreanos e tailandeses tiveram que esperar até 1919 e 1921, respectivamente. Enquanto isso, as vanguardas despontavam em
países como Alemanha, França e União Soviética e o modelo narrativo tomava forma
nos Estados Unidos.

Embora tenha sido traumática, a derrota na guerra garantiu o reconhecimento mundial de dois gênios criados na era dos filmes mudos: Yasujiro Ozu e Kenji Mizoguchi.
Sem contar Akira Kurosawa, que debutara em 1941. Ele abriu definitivamente as portas para o cinema oriental com Rashomon ( 1951 ), agraciado com o Leão de Ouro do
Festival de Veneza. E, em 1954, foi a vez de Kinugasa arrebatar o Grande Prêmio de
Cannes com o exuberante Portal do Inferno. De repente, público e mídia passaram
a prestar atenção ao que se fazia no Japão. Em 1987, com a vitória do chinês Zhang
Yimou e de seu O Sorgo Vermelho em Berlim, o interesse se estendeu à produção do
Sudeste Asiático e do Extremo Oriente como um todo.
Do ponto de vista ocidental, estes filmes sintetizam uma estética que prima pelo exotismo belo, pelo estranhamento sedutor. A partir da década de 1990, graças aos filmes de Wong Kar-wai e John Woo ( ambos de Hong Kong ), de Hou Hsiao-hsien e Ang
Lee ( de Taiwan ), pôde-se identificar uma abordagem menos tradicionalista e mais
contemporânea; menos caricatural e bastante complexa, até mesmo existencialista.
Não que eles fossem pioneiros. Mas é fato: ora com a técnica arrojada, ora com
roteiros estimulantes nas relações que estabelecem entre narrativa e conteúdo, eles
passaram a preencher lacunas com a derrocada criativa da produção ocidental. Não
por acaso, Woo e Lee foram cooptados por Hollywood, que se acostumou a refilmar
sucessos de bilheteria asiáticos – notadamente filmes de terror japoneses e sulcoreanos. Kar-wai e Hsiao-hsien, por outro lado, lideram uma consistente tradição
autoral da qual fazem parte Edward Yang e Tsai Ming-liang (de Taiwan), Apichatpong
Weerasethakul ( Tailândia ), Hirokazu Kore-eda ( Japão ), Kim Ki-duk ( Coréia do Sul )
e Jia Zhang-ke ( China ), entre muitos outros.
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O conformismo da produção chinesa era garantido à força. Entre 1935 e 1937, em
razão do agravamento da censura durante o governo de Chiang Kai-shek e dos atentados aos estúdios de Xangai, centenas de profissionais imigraram para Hong Kong,
então colônia britânica encravada na costa sudeste da China. Lá, contribuíram no
fomento da pulsante indústria local. Ao mesmo tempo, os comunistas marchavam
para tomar o poder. Quando destituíram Kai-shek, em 1949, eles passaram a regular
a atividade em seu território. Até 1953, todos os estúdios haviam sido estatizados.
Aqueles que não concordavam com o quadro político buscaram refúgio na “China
capitalista”, a ilha de Taiwan.
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s No princípio, o governo de Mao Tsé-tung impulsionou a produção: seis longas es-

Foram muitas as razões para esse início claudicante. Passaram pelo empobrecimento causado pela exploração estrangeira e pelas crises que acometeram a região do
final do século 19 em diante. A exceção foi o Japão. O país, um tanto imune a esses
problemas àquela altura, consome e produz os próprios filmes desde 1897. Nada que
chamasse a atenção no primeiro momento.
Foi um cineasta japonês quem tratou de estabelecer um diálogo estreito entre a
produção oriental e o público ocidental. Em 1928, Teinosuke Kinugasa percorreu a
Europa com um filme embaixo dos braços, o drama Jujiro. Porém, devido a atritos
comerciais e políticos, o Japão cortou relações com o Ocidente em 1932. Até o fim
da Segunda Guerra, em 1945, os militares fizeram do cinema um instrumento para a
difusão de ideais ultradireitistas. Entre os diretores que sucumbiram ao nacionalismo
estava o próprio Kinugasa.

A maturidade de Zhang-ke, o mais incisivo crítico do modelo sócio-econômico da China atual, é prova irrefutável da evolução na forma de conceber o cinema naquele país.
Os primórdios foram marcados pelos melodramas e pelas óperas filmadas. Além
disso, até meados da década de 1940, o mercado estava nas mãos de estrangeiros. O
foco deles era a minoria burguesa. Daí o termo “jogo de sombras ocidental”, usado à
época pelos chineses para definir a sétima arte.

trearam em 1949; nove anos depois, foram 103. Se aparentemente renascia com aval
do Partido Comunista, o cinema chinês freou com as limitações impostas pelo regime. Mao dizia que uma arte para as massas só deveria servir como meio de educação social. A assertiva foi acentuada na Revolução Cultural, que colocou a China
em duradouro estado de exceção. Nenhum longa de ficção foi produzido entre 1967 e
1972. Bem que cineastas como Xie Jin e Zheng Junli, da chamada “Terceira Geração”,
tentaram retomar o pique de outrora, mas foram punidos e perseguidos até a morte
(caso de Junli).
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A geração seguinte, atropelada pela história, pouco realizou. Quando chegou o momento da “Quinta Geração”, a Revolução havia esfriado. Os jovens egressos do Instituto de Cinema de Pequim entraram no mercado em expansão após o período de
aprendizado na escola, fechada por dez anos e reaberta em 1978. Diretores como
Chen Kaige e Zhang Yimou se fizeram célebres ao investirem no aspecto visual em
ambiciosas tramas de época.
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a Ao conceder o Urso de Ouro a O Sorgo Vermelho, é provável que o júri de Berlim tenha
s dado um cordial aceno à China pós-Revolução Cultural. Mesmo que timidamente,

havia um processo de abertura em andamento nos idos de 1987. Porém, quando o

T Festival de Veneza consagrou Em Busca da Vida, em 2006, a mensagem era distinta.
O filme de Jia Zhang-ke, tal qual os anteriores Xiao Wu ( 1997 ) e O Mundo ( 2004 ),
r
//
e registra o que há de desalentador por trás do milagre econômico chinês.
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Líder da “Sexta Geração”, Zhang-ke responde por uma série de jovens realizadores
que expõem seu ponto de vista sem se submeterem ao controle rígido do governo. É
o caso, também, do inquieto Zhang Yuan, que conseguiu apresentar o submundo gay
em seu país graças ao apoio dos produtores franceses – que se recusaram a ceder
os negativos de O Outro Lado da Cidade Proibida às autoridades chinesas, em 1996.
Desde o ocorrido, as filmagens na China precisam ser fiscalizadas de perto por burocratas de um Estado que ainda se caracteriza pelo obscurantismo.
O exemplo da China não é único. São inúmeros os casos de cerceamento à liberdade
de expressão em Cingapura e na Tailândia. No outro extremo está o Japão, que superou os traumas da guerra e viveu grande momento graças a uma geração de iconoclastas como Seijun Suzuki ( de Elegia da Briga, 1966 ) e Nagisa Oshima (Império dos
Sentidos, 1976). O país consta, há décadas, entre os maiores produtores do mundo,
condição garantida por um mercado bastante sólido.

27.08.08 12:20:01
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É emblemático ainda o caso de Hong Kong, cuja desenvoltura econômica resulta de
mais de 150 anos de administração inglesa. A ex-colônia, um território autônomo sob
tutela da China desde 1997, continua sendo um porto seguro para investidores internacionais. E o fluxo de dinheiro é tanto que a indústria cinematográfica local recebe,
em média, US$ 20 milhões de dólares por ano em incentivos governamentais.
Não é de hoje que Hong Kong produz filmes. Isso acontece desde 1909. Com a indústria estabelecida, foram 80 produções apresentadas em 1937. Na década de 1970,
o número passou de 200 por ano. Recorde determinado pelo êxito internacional de
Bruce Lee e dos filmes de artes marciais. O gênero atingiu imensa popularidade
também em Taiwan, que superou uma tradição de dramas românticos e de longas de
capa-e-espada e se tornou outro grande exportador do período.
Os produtores na ativa em Hong Kong e na Taiwan dos anos 1980 não se restringiram
às produções de apelo comercial. Com o fortalecimento do mercado interno, o que
se chama de “circuito de arte” viu florescer nomes como Chu Yuan e King Hu – que
trabalharam nos dois países. Eles foram pioneiros. Abriram terreno para Hou Hsiaohsien e Edward Yang, os artífices do movimento informal que a imprensa européia
apelidou de “Nouvelle Vague” de Taiwan. Ainda que menos intelectualizada, a “nova
onda” de Hong Kong não é menos interessante. Wong Kar-wai, Tsui Hark e Stanley
d Kwan ganharam o respeito de público e crítica ao construírem uma ponte entre os
e filmes de ação e o cinema de autor. Vide Anjos Caídos ( Kar-wai, 1995 ).
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O aprimoramento da produção autoral coincidiu com a decadência da produção comercial nos dois pólos, e os dois fatos estão relacionados ao mesmo detonador: o
acirramento da disputa nas bilheterias com as gigantes hollywoodianas. Os norteamericanos estavam de olho na porção leste do continente asiático, um mercado
com potencial de 500 milhões de espectadores. A tática para seduzi-los consistiu
em tirar os maiores trunfos de seus rivais ( os astros Jet Li e Jackie Chan ), seguida
do modismo calculado em torno de fitas de ação de caráter oriental. Assim surgiu O
Tigre e o Dragão ( 2000 ). Falado em mandarim, o épico de Ang Lee conquistou dez
indicações ao Oscar e quatro estatuetas.
À medida que perdiam fatias do próprio mercado, os produtores ganhavam prestígio
nos festivais internacionais e nos circuitos alternativos. A saída foi providencial. Os
laços comerciais com o Ocidente compensaram as perdas de bilheteria e deram sobrevida aos mercados asiáticos depois da crise econômica que estourou na região,
ao final da década de 1990. As conseqüências foram particularmente dramáticas
em Hong Kong, que teve o pior ano de todos os tempos em 2005, com “apenas” 55
longas finalizados.

ORIENTE_DESCONHECIDO_FINAL_2.indd 8-9
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Curiosamente, a mesma crise que balançou as estruturas continente afora teve um
efeito revitalizador na Coréia do Sul. A justificativa é simples. Abaladas com a drástica queda de arrecadação, as multinacionais de distribuição abandonaram o posto.
Empresas coreanas tomaram o lugar, enquanto os produtores restabeleciam as finanças, apoiando-se na série de iniciativas implantadas pela Korean Film Comission. Ao combinar decisões urgentes e precisas com o senso de oportunidade, a
participação do cinema nacional no mercado doméstico subiu de 21%, em 2002, para
mais de 60%, hoje.
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Apenas Índia e França podiam se gabar de ter o hábito de bater o poderio hollywoodiano. Agora, a Coréia do Sul também pode. Se num passado recente se acostumou a c
importar filmes de ação de Hong Kong e Taiwan, ela se impôs como um dos maiores i
exportadores de fitas de terror e de suspense do mundo - lado a lado do Japão, terra m
de Hideo Nakata (de O Chamado, 1998) e Takashi Miike ( Audition, 1999 ). Somente a
em 2005, as vendas ao exterior renderam mais de US$ 75 milhões aos coreanos. Dez
anos antes, esse valor não passava de US$ 400 mil.
Razões circunstanciais ou históricas à parte, há um elemento que diferencia japoneses e coreanos no cenário contemporâneo: a capacidade de reinventar gêneros em
roteiros que esbanjam pegada pop e consciência política. A evolução da produção na
Coréia do Sul se confirma em exemplos como OldBoy ( 2003 ), ataque sem concessões
de Park Chan-wook ao cinismo da era pós-moderna. Em O Hospedeiro ( 2006 ),
mescla de filme de monstros e comédia pastelão, Bong Joon-ho desmoraliza o alinhamento de seu país com os EUA e o discurso ecologicamente correto. Balanço
dessa extravagância de US$ 11 milhões: cerca de 13 milhões de ingressos vendidos
no mercado interno ( ou ¼ da população ).
Seria o esplendor coreano um modismo? Sim, certamente. Não se dissocia a visibilidade de uma cinematografia da forma como esta se relaciona com as tendências
de mercado. Para ser percebido, é imprescindível ser visto. Entretanto, não basta
reciclar fórmulas ou estratégias de marketing. O cinema do Sudeste Asiático e do
Extremo Oriente se mantém em voga há tanto tempo devido a sua postura frente ao
mundo. Ao conjugar a inquietação ( social ou criativa ) com a dedicação em entender
o ser humano, ele reinventou a própria arte. Como só os grandes sabem fazer.

27.08.08 12:20:03
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A crítica internacional aponta Apichatpong Weerasethakul como um legítimo herdeiro
do mestre italiano Michelangelo Antonioni. Tem sido assim desde 2002, quando o tailandês apresentou, no Festival de Cannes, o segundo longa-metragem, BLISSFULLY
YOURS. As opiniões enfatizam os pontos de convergência entre ambos, que costuram
o estilo na interseção do narrativo e o experimental – com planos carregados de
inquietação, ainda que fixos na maior parte do tempo, e de silêncios profundos. No
entanto, os interesses de Weerasethakul são outros. Com todo respeito ao mestre.

Se Antonioni tinha predileção em retratar a burguesia européia do pós-guerra, suas
crises e sua arquitetura impessoal, o universo temático do enfant térrible tailandês
gira em torno de tipos mais crus. Weerasethakul ultrapassa a questão política e se
concentra na busca pela essência do homem. O desejo conduz uma jovem trabalhadora, um imigrante ilegal e uma senhora infiel ao final surpreendente de Blissfully
Yours. Mesmo que de forma menos acintosa, o desejo também marca a relação de
um soldado com um homem do campo em TROPICAL MALADY ( Prêmio do Júri em
c Cannes 2004 ). Aqui, porém, o que se evoca ao final é o que transcende ao ser hue mano em suas duas facetas ( a social e a animal ).
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É em seu filme mais radical que Weerasethakul se aproxima de Antonioni.
SYNDROMES AND A CENTURY ( 2006 ) dialoga em muitos aspectos com O Eclipse
( 1962 ). A sensação é particularmente presente na conversa incompleta que o médico
introspectivo tem com a namorada com pinta de executiva – coincidência ou não, ambientada numa sala decorada de modo frio. A tentativa de compreensão da “incompletude” das relações é o ponto mais claro da convergência entre os dois autores,
que associam o processo de desconstrução sentimental à ruptura com as convenções narrativas. Especificamente nesses dois filmes, a trama bem resolvida do início
se desintegra, convertendo-se aos poucos em um grande ponto de interrogação.
Quem acredita que um filme deve lançar respostas em vez de perguntas não será
capaz de aceitar Tropical Malady e Syndromes and a Century. Mesmo assim, será
surpreendido pelas idéias que povoam a mente de um cineasta incomparável. Recorrer a Antonioni não traduz por completo a sua obra, na qual é recorrente a presença
da natureza, da vida fora de grandes centros e de signos possivelmente inatingíveis
para o público ocidental.
Daí a razão pela qual os closes de Syndromes and a Century têm uma intensa carga
de mistério. Eles aprisionam, acuam ou sentenciam os personagens; acentuam o
branco de seus olhos e a inquietação da alma. E o espanto do soldado nos instantes
derradeiros de Tropical Malady é sentido pelo espectador, que começa a se acostumar ao romance naïf entre os protagonistas quando é arremessado a uma fábula de
teor metafísico. Essa parte ganha um título, “a trilha do espírito”. Ela determina as
tais facetas humanas.
Na primeira metade, Tropical Malady tem uma indisfarçável leveza ao lidar com o
homem domesticado, que vive em sociedade e com alguma liberdade de ação. Tão
logo se isola num ambiente destituído das regras que ele mesmo criou e segue, o
homem se vê diante de seu duplo. Então, o soldado encontra o cerne do próprio ser
na comunhão do espiritual com o físico e o afetivo. “Te dou minha alma, minha carne
e minhas memórias”, uma voz em off sussurra a ele.
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ele teve seis longas exibidos em Cannes, sendo que um lhe rendeu o prêmio especial
do Júri ( the puppetmaster ). na trajetória de quase 30 anos, o diretor e roteirista hou
hsiao-hsien conquistou muito mais. Foi premiado em Chicago ( millennium mambo ),
havaí ( Bons homens, Boas mulheres ), veneza ( a City of sadness ), rotterdam
( a time to live, a time to die ) e locarno ( a summer at grandpa’s ), entre outros festivais de peso internacional. nenhum cineasta conquistou tanto quanto o taiwanês,
considerado crucial para o futuro do cinema numa pesquisa com críticos do mundo
inteiro, em 1988.
não, a importância de um autor não pode ser medida pela quantidade de prêmios
ou de honrarias. ainda assim, é vergonhoso o descaso de exibidores e distribuidores
brasileiros com a obra de um cineasta tão especial. e inexplicável, uma vez que este
mesmo circuito costuma respeitar as tendências ditadas pelos grandes festivais ocidentais. o fato é que nenhum filme de hsiao-hsien foi lançado por aqui nas últimas
duas décadas.
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nascido em 1970 e criado no interior, longe da capital Bangkok, Weerasethakul cimentou seu caminho de forma independente do mercado cinematográfico tailandês.
ou seja: com pouco dinheiro e muita inteligência, ele tem resistido à perseguição
do comitê de censura nacional. É um maldito, um incompreendido que tende a ser
rotulado de pornográfico ( por causa das cenas de sexo de Blissfully Yours, banido
em seu país ) e homossexual. a obra desse jovem autor, no entanto, está além das
simplificações. a origem de syndromes and a Century resume bem isso.
o filme deveria ser uma homenagem ao 250º aniversário de Wolfgang amadeus
mozart, mais uma com o selo da série new Crowned hope, idealizada por produtores austríacos. Weerasethakul aceitou o convite, mas fugiu do script. em vez de
uma homenagem literal ao grande compositor, ele assinou uma abstrata peça sobre
“mágica e transformação” – nas palavras dele mesmo.
em syndromes and a Century, o elo do cinema com mozart não se estabeleceu no
nível das obviedades protocolares. Isso se deu, sim, no tatear de algo mais místico.
e foi num fim de semana de conversas em família que surgiu a motivação do roteiro,
um apanhado de especulações do cineasta sobre a vida de seus pais antes que eles
se conhecessem. para entender um artista que valoriza tanto os temas de caráter
pessoal, é imperativo fazer esta diferenciação entre ele e antonioni: Weerasethakul
acredita na transcendência. ou pelo menos no afeto, ao contrário do italiano.

o cinéfilo brasileiro conhece o talento do cineasta de forma indireta. nascido na China e radicado em taiwan desde um ano de idade, ele aperfeiçoou a estética contemplativa e antidramática que impregna a produção asiática contemporânea. o estilo,
que associa o realismo ao rigor formal, também repercute no cinema independente
norte-americano, sobretudo em Jim Jarmusch (um fã declarado). a razão de tudo é o
homem comum e o modo como ele se insere num determinado momento histórico.
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a força do cinema de hsiao-hsien nasce da combinação do íntimo com o épico, conforme definição do inglês adam Bingham. a síntese disso é THREE TIMES ( 2005 ),
em que três tramas de 40 minutos jogam luz na taiwan dos últimos 100 anos. os
mesmos atores, um homem e uma mulher, vivem os protagonistas. em cada época,
amor e comunicabilidade se adaptam a práticas sociais específicas. em 1911 ( nos
tempos do movimento reformista chinês ) e 1966 ( com a ocidentalização acentuada
do país acuado pela China comunista ), a carta era um instrumento recorrente. tanto
quanto o celular e o e-mail, em 2005. esses são os meios de se relacionar com uma
sociedade em constante transformação.
não há um grande acontecimento narrativo ou reviravoltas extraordinárias. os pequenos filmes dentro do longa-metragem desempenham função quase que sociológica.
ou seja: retratam cada época com minúcia ao agrupar gestos, hábitos, sons, canções
e figurinos em tramas românticas de profunda sutileza. estas histórias acabam por
delimitar o papel da mulher nos seus respectivos contextos. É a mulher que pontua
as mudanças de uma era para outra; o homem está presente, mas o desenrolar do
século se vislumbra com a tomada de posição da mulher. a estrela Qi shu é a prova,
tendo superado o passado de símbolo sexual em produções apelativas para se tornar
uma atriz respeitada.

Longas-metragens:
Syndromes and a Century ( tailândia / França / Áustria, 2006 )
Tropical Malady ( tailândia / França / Itália / alemanha, 2004 )
The Adventure of Iron Pussy ( co-direção, tailândia, 2003 )
Blissfully Yours ( tailândia / França, 2002 )
Mysterious Objects at Noon ( tailândia, 2000 )
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three times começa em 1966, o ano em que Wong kar-wai encerra amor à Flor da
pele ( 2000 ). o primeiro está situado em taiwan e o outro, em hong kong. outra distinção é o tratamento estético empregado. embora os dois cineastas adotem canções
do período e movimentos delicados ( a cargo do mesmo diretor de fotografia, mark
li ping-bin ), eles seguem caminhos opostos. kar-wai persegue o clímax emocional
com a exacerbação da técnica, enquanto hsiao-hsien mantém o olhar distanciado.
Isso permite que o roteiro flua com naturalidade, sem excessos.
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na trama seguinte, em 1911, são abolidos os diálogos e o som direto. o cineasta
recorre ao uso de cartelas e a uma seqüência de músicas no mesmo volume, todas
elas solenes e em primeiro plano. Como num filme mudo. são instantes de uma pureza absoluta, que contrastam com a terceira e última parte, dedicada a um começo de
século contraditório. dinâmico e tomado de luzes, ainda que pesado e obscuro: é assim que ele se apresenta aqui, bem como no anterior MILLENNIUM MAMBO ( 2001 ).
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também fotografado por mark li ping-bin e protagonizado por Qi shu, millennium 2
mambo acrescentou pitadas de pop ao estilo maduro de hou hsiao-hsien. se para 1
muitos críticos a opção por tramas mais soltas representa uma guinada na filmografia do taiwanês, trata-se, na verdade, de um elemento adicional ao interesse dele
pela juventude atual, que se intensificou na década de 1990. especificamente nesse
caso, sobressai a disposição em rastrear as motivações e carências de uma geração
impertinente, porém vazia.
Quem conduz a narrativa é uma jovem atraente. numa rotina de altos e baixos de
humor, vicky insiste na relação problemática com um rapaz inútil, nutre amizades
insignificantes e encontra refúgio num homem mais velho. em tese, a apatia dela se
opõe à feminilidade que reluz em three times. numa análise atenta dos dois filmes,
vê-se que a apatia é um vício recorrente. está conjugada com o medo de se impor,
não importa o período. hsiao-hsien registra tudo com tranqüilidade. Como um verdadeiro sábio.
Longas-metragens:
A Viagem do Balão Vermelho ( França, 2007 )
Three Times ( taiwan / França, 2005 )
Café Lumière ( Japão, 2003 )
Millennium Mambo ( França / taiwan, 2001 )
Flores de Xangai ( taiwan / Japão / França, 1998 )
Adeus ao Sul ( taiwan / Japão / França, 1996 )
Bons Homens, Boas Mulheres ( taiwan / Japão / França, 1995 )
The Puppetmaster ( taiwan, 1993 )
A City of Sadness ( taiwan, 1989 )
A Filha do Nilo ( taiwan, 1987 )
Poeira ao Vento ( taiwan, 1986 )
A Time to Live, a Time to Die ( taiwan, 1985 )
A Summer at Grandpa’s ( taiwan, 1984 )
The Sandwich Man ( co-direção, taiwan, 1983 )
The Boys from Fengkuei ( taiwan, 1983 )
The Green, Green Grass of Home ( taiwan, 1983 )
play While you play ( taiwan, 1981 )
Cute Girl ( taiwan, 1980 )
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Jia Zhang-ke, que ironia, descobriu o potencial do cinema graças a terra amarela
( Chen kaige, 1984 ). a revelação não partiu do filme em si, carro-chefe da produção
chinesa pós-revolução Cultural; ela veio da percepção das possibilidades compreendidas nesse meio de expressão que combina sons e imagens. ao se tornar cineasta
depois dos estudos na escola de Belas artes de taiwan e no Instituto de Cinema de
pequim, ele se firmou como o contraponto do que kaige e os demais representantes
da “Quinta geração” defendiam – no caso, uma estética voltada às tradições e que
valoriza o virtuosismo técnico.
hoje, Zhang-ke ostenta uma das carreiras mais consistentes da contemporaneidade.
Com pouco menos de 40 anos ( nasceu em 1970 ), é um cineasta de seu tempo,
um observador atento do milagre econômico chinês e de suas implicações sociais
e humanas. o valor de sua arte também se mede pelo rigor com o qual compõe os
planos e pensa a fotografia de seus filmes, os quais não cedem jamais a simplificações ou exotismos. estes elementos o colocam à frente da “sexta geração” de
cineastas chineses, testemunhas do crescimento desordenado de um país repleto
de contradições.
a maior das contradições da China atual, que adota um modelo capitalista agressivo
sem abrir mão da máscara de nação comunista, inspirou o que a crítica internacional
considera a obra-prima do cineasta. em THE WORLD ( 2004 ), o impacto da globalização se resume em espantoso parque de diversões na periferia de pequim. o mundo,
seus ícones e seus monumentos são apresentados em cópias que descaracterizam
o contexto em que estão inseridos os originais e banalizam a noção de identidade
cultural. o que representa esse parque? o apogeu ou a decadência da humanidade?
em qualquer caso, resta o país que se acostumou a relativizar tudo. até a torre eiffel
e a ilha de manhattan.

Jo
I C
aI

n
E
a
a
T
a

Z
h
a
n
E
g
k
E

s
E
u
T
E
m
p
o

neste emblemático cenário de desintegração de culturas, a câmera passeia no simulacro do mundo globalizado – cujas imperfeições são apagadas pela ilusão de integração entre os povos, um recurso a mais para a máquina do turismo. entretanto, os
turistas no parque são enfeites. o que resta de verdadeiro nesse mundo de faz-deconta são os funcionários do lugar. as relações que se estabelecem são incompletas,
tal qual sua rotina. É como se o projeto de ascensão econômica atendesse a uma
imagem de prosperidade, mas não propriamente aos chineses.
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É preciso ressaltar que o cineasta não faz da denúncia o mote de sua filmografia. ele
lida a todo instante com as sutilezas. Coloca os personagens constantemente em
tensão com o entorno. se vez ou outra causa desconforto, isso se deve ao uso recorrente de planos longos que se esgotam em si mesmos, ainda que sejam intrigantes
por tudo que insinuam ou que deixam de fora (do quadro, literalmente ). o tempo
num filme de Zhang-ke corre de uma forma diferenciada, portanto. sem ser didático,
isola o homem em seu ambiente para entender a ambos ( o homem e o ambiente )
melhor.

outro mérito de Zhang-ke consiste em dissecar as mudanças profundas do país por
meio dos indivíduos. não é de se estranhar que siga uma trajetória independente,
p sem o apoio oficial. em vez de exaltar uma nação, ele mantém o compromisso com
l o homem comum, cuja personalidade é massacrada pela ânsia de grandeza e por
a restrições diversas.
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malditos são os que não conseguem se adequar ao ritmo de uma sociedade que
muda a cada segundo. assim ocorre com o protagonista de XIAO WU – ARTISAN
PICKPOCKET ( 1997 ). ele é um batedor de carteiras incapaz de largar a vida de
crimes, ao contrário de seus amigos do passado. ao sair da prisão, Wu percebe que
todos se casaram e buscam o recomeço. numa explícita alegoria da inadequação, na
qual se supõe a marginalização de quem não acredita na nova ordem, o personagem
se vê sozinho e sem referências. o que fazer, então?
o impasse do batedor de carteiras é o mesmo da geração de Zhang-ke. nascida e
criada em plena revolução Cultural, ela se viu subitamente arremessada a um modelo que tenta recuperar, a todo custo, o tempo perdido
Longas-metragens:
24 City ( China / Japão, 2008 )
Inútil ( China / hong kong, 2007 )
Dong ( China / hong kong, 2006 )
Em Busca da Vida ( China / hong kong, 2006 )
The World ( China / Japão / França, 2004 )
Prazeres Desconhecidos ( China / Japão / França, 2002 )
Gong Gong Chang Suo ( China, 2001 )
Plataforma ( China / Japão / França, 2000 )
Xiao Wu – Artisan Pickpocket ( China, 1997 )
Xiaoshan Huijia ( China, 1995 )
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É impossível ficar indiferente a kim ki-duk. Conhecido do circuito alternativo internacional pelas imagens fortes de a Ilha, sensação do Festival de veneza em 2000, o
cineasta sul-coreano é um caso particular no panorama atual. embora tenha uma
queda por situações anormais e pelo choque, ele se impõe, a cada título, com sérios
questionamentos sobre o caráter humano nas situações mais adversas. tudo isso
com o objetivo de encontrar a redenção.
a propósito de redenção, é preciso entendê-la não apenas no sentido moralista.
para assimilar a obra de ki-duk e/ou se sentir mais cômodo com ela, deve-se compreender a dimensão mística da palavra. a obra do cineasta tem adquirido uma carga
espiritual cada vez mais evidente, a ponto de fazer um elogio à sublimação em Casa
vazia (2004) e o arco (2005). Consagrado com o urso de prata no Festival de Berlim,
mas ainda inédito nos cinemas brasileiros, samarIa (2004) foi um passo decisivo
nessa direção.
o cineasta constrói um complexo painel de relações nos 30 minutos iniciais, nos quais
a amizade de duas colegiais evolui de uma instância juvenil para algo desconcertante, com uma série de patologias psicológicas e insinuações sexuais marcantes. a
fim de juntar dinheiro para uma viagem à europa, elas recorrem à prostituição. uma
delas agencia e a outra trabalha. uma sente ciúmes e a outra, sempre sorridente,
envolve-se com todos os clientes. o desastre se prenuncia. e a trama toma rumos
inesperados.
as coisas vão bem no começo. as aventuras são encaradas como brincadeira pela
mais ingênua de todas, Jae-yeong. no entanto, é fundamental que aconteça um desastre para que os sobreviventes se encontrem a si mesmos, como se a dor expiasse
todos os males da mente. aparentemente um conceito católico, reforçado pela presença de personagem obcecado pelas tradições ocidentais, a expiação é um elemento dramático extremamente eficaz: enquanto testa os limites dos protagonistas, a
tensão intrínseca às cenas também coloca o espectador à prova.
o que se origina disso tudo são três subtemas que correm paralelamente: o peso de
uma amizade, o peso dos laços familiares e o peso da superação. o diferencial aqui é
o modo como ki-duk contrapõe os conceitos religiosos (ou melhor, espirituais) com a
experiência humana. as marcas dessa experiência crescem no rosto dos personagens
de tal maneira que os gestos impulsivos da verdadeira protagonista dessa história, a
imprevisível Yeo-jin, em certo momento, ganham tons quase sobrenaturais.
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Em Samaria, há três filmes em um. Um para cada tema. Não por acaso, o filme se
divide em três partes, cada uma dedicada a um personagem: Vasumitra, Samaria
e Sonata. A primeira se refere à cortesã indiana que, reza a lenda, convertia seus
clientes ao Budismo depois da relação sexual. Ela serve de justificativa para que
Jae-yeong se prostitua, mas logo inspira Yeo-jin a descarregar seus fantasmas como
“samaritana”. A sonata indica o desfecho. Em tese triste, ele consolida uma trama
de entrega e amor verdadeiro. O pai de Jae-yeong, vivido por Eol Li, é a chave de um
roteiro repleto de significados.
Fazer vários filmes é uma prática recorrente na trajetória de Kim Ki-duk. É o que
acontece em Casa Vazia. De forte inspiração zen budista, a trama rompe com o realismo e assume o sobrenatural em certo momento, como se indicasse que a redenção
é uma instância para a evolução do espírito. Tampouco se pode ignorar o tom místico
que pontuam os instantes finais, presente ainda na fábula budista por excelência:
Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera ( 2003 ).
Samaria foi lançado entre os dois filmes, com os quais dialoga de forma clara. A
diferença aqui está na busca do diretor por um ponto de equilíbrio entre o espiritual e o humano, um modo de enfatizar a transcendência como valor intrínseco às
duas condições. É a jornada dos protagonistas rumo ao transcendental que acaba
por defini-los como indivíduos. Mais que uma tragédia, Ki-duk assinou uma ode aos
recomeços da vida ( e da alma ).
Longas-metragens:
Dream ( Coréia do Sul / Japão, 2008 )
Fôlego ( Coréia do Sul, 2007 )
Time – O Amor Contra a Passagem do Tempo ( Coréia do Sul, 2006 )
O Arco ( Coréia do Sul, 2005 )
Casa Vazia ( Coréia do Sul, 2004 )
Samaria ( Coréia do Sul, 2004 )
Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera ( Coréia do Sul / Alemanha, 2003 )
The Coast Guard ( Coréia do Sul, 2002 )
Bad Guy ( Coréia do Sul, 2001 )
Address Unknown ( Coréia do Sul, 2001 )
Real Fiction ( Coréia do Sul, 2000 )
A Ilha ( Coréia do Sul, 2000 )
The Birdcage Inn ( Coréia do Sul, 1998 )
Wild Animals ( Coréia do Sul, 1997 )
Crocodile ( Coréia do Sul, 1996 )
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Os dois estudaram nos Estados Unidos e retornaram a Tailândia, onde se estabeleceram como cineastas de renome. Os dois têm vínculo forte com as artes visuais, sendo que um ainda expõe eventualmente como artista e o outro é reconhecido também como designer. Apesar das afinidades com o conterrâneo Apichatpong
c Weerasethakul ( o artista ), Pen-Ek Ratanaruang representa o outro lado da produção
o tailandesa contemporânea.

Pm
e
l
ea
nn
E li
ka

Antes de tudo, Ratanaruang não tem problemas com a censura. Inserido na indústria, ele trabalha com orçamentos mais folgados e corresponde vez ou outra com
p boas bilheterias, ao contrário do autoral e independente Weerasethakul – na ativa
o graças a um punhado de produtores estrangeiros. Muito do prestígio de Ratanarurp
se deve a LAST LIFE IN THE UNIVERSE ( 2003 ). Um dos filmes mais cultuados
a ang
pelos asiáticos hoje, ele se sustenta em paradoxos. Esse deve ser o segredo de tanta
t badalação. Afinal, a trama não tem nada de previsível: melancólica demais para ser
a qualificada como pop, é pop o bastante para não ser considerada intelectualizada.
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Na falta de gêneros ou rótulos específicos, Last Life in the Universe pode ser chamado de uma quase história de amor entre um bibliotecário japonês e uma garota na
Bangkok dos anos 2000. Ou uma quase história policial, já que um crime acontece
para embaralhar a vida do japonês. Na verdade, há mais além do crime. Atropelamento, tiroteio, ameaças de morte. Nada abala o ritmo cadenciado com o qual o
diretor conduz a ação. A contenção é o verdadeiro segredo da obra-prima de Ratanaruang, que induz o espectador a solucionar as dúvidas plantadas pelo roteiro de
precisão milimétrica.
Uma questão intrigante é a obsessão do protagonista pela morte, que o acompanha
como uma sombra – sem trégua. No entanto, em vez de forçar explicações pseudopsicológicas, o diretor-roteirista faz disso um cacoete com um quê de surreal. Além de
aliviar a carga de melancolia e abrir um sutil espaço ao humor, este elemento acaba
por estabelecer um elo entre os personagens: ele, vivido por Asano Tadanobu, é um
sujeito absurdamente tímido cujas atitudes fugidias parecem ocultar um segredo; e
ela, a garota abalada pela tragédia que tirou a vida da irmã.
Uma morte inesperada, depois a fuga e a sensação de uma vida desestruturada.
Também encarnado por Tadanobu, o protagonista de INVISIBLE WAVES ( 2006 ) é
tão imprevisível quanto o de Last Life in the Universe. E a familiaridade entre os
dois não se restringe a isso. Nota-se no humor tristonho que contrasta situações
absurdas e o desencanto que paira no ar, na linha que consagrou o norte-americano
Jim Jarmusch. Já a interpretação econômica de Tadanobu remete a Takeshi Kitano,
ainda que a dureza do último seja substituída aqui por uma postura vulnerável e até
patética.
Tudo começa em Macau. Um cozinheiro tem um caso com a mulher do chefe, que
logo o desmascara e o obriga a matá-la. Em 20 minutos, a narrativa se transfere
para uma balsa, na qual o personagem avança rumo à nova vida em algum lugar na
Tailândia. O princípio da renovação por meio da fuga é o que move os tipos pensativos
de Ratanaruang, que tende a observar as mudanças que ocorrem no processo com
a firmeza de um esteta.
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de Xiao Wu ( 1997 ) ao recente the World ( 2004 ), a carreira do cineasta chinês Jia
Zhang-ke passou por uma série de transformações. a mais evidente diz respeito à
estética. das imagens cruas dos primeiros filmes, captados com o sentido de urgência tão presente que acabou por abolir qualquer sofisticação técnica, Zhang-ke atingiu uma força visual ímpar. esta trajetória tem sido acompanhada de perto por um
diretor de fotografia nascido em hong kong, o fiel escudeiro e sócio Yu lik-wai.
Quatro anos mais velho (nasceu em 1966), ele praticamente começou em cinema
com Zhang-ke. o amadurecimento de um significa o aperfeiçoamento do outro: se
o cineasta se consagrou como um porta-voz da cena independente chinesa, lik-wai
passou a ser um dos profissionais mais requisitados da região. autores do porte de
ann hui e Zhang Yang já apostaram em seu talento, capaz de preencher de sutilezas
e significados um filme sem chamar atenção demais para a técnica ou para si.
as ambições artísticas de Yu lik-wai ficaram mais claras quando ele se tornou diretor dos próprios trabalhos, nos quais se arma de referências da cultura pop e do
cinema europeu da década de 1960 para discutir os rumos da China – reforçando o
coro de Zhang-ke, que atua em oposição ao oficial. Com as graças de importantes
produtores locais, o diretor de fotografia experimentou tal combinação logo na estréia como cineasta de ficção, LOVE WILL TEAR US APART ( lançado na competição
de Cannes, em 1999 ).

Curiosamente, há uma pequena diferença na concepção das imagens dos dois longas, fotografados pelo australiano Christopher doyle. discreto no mais antigo, ele
E contribuiu com o diretor ao criar uma obra marcada pelo rigor na composição dos
F planos. Invisible Waves, que muitos críticos acreditam ter sido calcado no padrão viE sual de Wong kar-wai, está mais para um filme de Christopher doyle mesmo. Justiça
I seja feita.
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parceiro inseparável de kar-wai entre 1990 e 2004, doyle dividia com o cineasta de
hong kong o gosto por tempos alterados, enquadramentos subjetivos e improvisação.
a ruptura da parceria aconteceu após a filmagem de 2046, no qual o tom despreocupado de outrora deu lugar a uma abordagem formal pesada. doyle se mantém fiel ao
estilo que celebrizou, um pop agressivo com um pé no experimental. vide paranoid
park ( gus van sant, 2007 ). no entanto, ele parece ter encontrado o equilíbrio com
Invisible Waves, associando-se a mais um projeto enigmático de ratanaruang.
os movimentos de câmera insinuantes continuam presentes, bem como os planos
que teimam em enquadrar os personagens de modo indireto. em paralelo a tudo isso
existe um diretor que se arrisca, sem medo, na fronteira entre o pop e o autoral. em
busca de um estilo para chamar de seu.
Longas-metragens:
Ploy ( tailândia / holanda, 2007)
Invisible Waves ( tailândia / holanda, 2006 )
Last Life in the Universe ( tailândia / holanda, 2003 )
Monrak Transistor ( tailândia, 2001 )
6ixtynin9 ( tailândia, 1999 )
Fun Bar Karaoke ( tailândia, 1997 )
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love Will tear us apart rende uma homenagem ao grupo de rock Joy division já
no título, inspirado na dolente canção homônima. dolente também é o universo retratado aqui, bem como seus personagens, imigrantes chineses que chegam a hong
kong com a esperança de vencer. na verdade, o sentimento é inerente à condição dos
exilados. a trama registra uma rotina bem mais dura, de infortúnios e desilusão.
as referências pop e a questão chinesa são ainda mais explícitas no filme seguinte
de lik-wai, ALL TOMORROW’S PARTIES ( 2003 ), também apresentado em Cannes.
a começar pelo título, mais uma vez: ele remete a um dos hinos do velvet underground, que, por sua vez, remete a um livro de William gibson. se gibson escrevia
romances futuristas com as atenções voltadas ao presente, o diretor de hong kong
faz o mesmo. porém, não se trata de uma adaptação ao pé da letra ou de uma versão.
Que fique claro.
tanto a música do velvet quanto a obra de gibson falam de uma amanhã hipotético,
pós-apocalíptico. all tomorrow’s parties, o filme de lik-wai, também. no entanto,
ele se insere como uma amostra do cruzamento de correntes que define sua breve
filmografia. assim surge uma ficção-científica cheia de contrastes, que dialoga com
a China contemporânea ao falar dos prazeres da vida que uma suposta ditadura se
esforçou em eliminar. alguém se lembra de alphaville ( Jean-luc godard, 1965 )?
lik-wai se lembra, com certeza.
Longas-metragens:
Plastic City ( hong kong / Brasil, 2009 )
All Tomorrow’s Parties ( hong kong, 2003 )
Love Will Tear Us Apart ( hong kong, 1999 )

27.08.08 12:20:20

22

S
i
n
o
p
s
e
s

23

All Tomorrow,s Parties
( Yu Lik-wai, Hong Kong, 2003, 96 min. )
Dois irmãos estão presos em campo de reeducação na China pós-apocalíptica.
Liberados cinco anos depois, eles tentam redescobrir os prazeres da vida em cidade
abandonada.

Blissfully Yours
( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. )
Banido na Tailândia, o filme acompanha duas histórias paralelas: a da mulher que
não se satisfaz no casamento e a da jovem que se envolve com um imigrante ilegal.

Invisible Waves
( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2006, 115 min. )
Depois de matar a namorada do chefe a pedido dele, cozinheiro foge de Macau e
tenta se reestruturar numa praia na Tailândia. Uma série de infortúnios dificulta
seus planos.

Syndromes and a Century

Millenium Mambo
( Hou Hsiao-hsien, Taiwan, 2001, 119 min. )
Vicky é uma jovem atraente. Ela trabalha em um clube noturno e se vê dividida entre
dois homens. O primeiro é sustentado por ela. No outro, ela encontra um refúgio.

Samaria
( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. )
Jovem agencia a melhor amiga como prostituta, até que esta sofre um grave acidente. No leito de morte, pede um favor: ela quer ver o homem por quem se apaixonou certa vez.

Syndromes and a Century
( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2006, 105 min. )
Na primeira parte, o filme acompanha as experiências de jovem médica na área
rural da Tailândia. Na segunda, situações semelhantes são vividas por um doutor na
capital.

The World
( Jia Zhang-ke, China, 2004, 140 min. )
O impacto da globalização na China é discutido por meio de parque temático na periferia de Pequim. A rotina de funcionários solitários e desiludidos conduz a trama.
Last Life in The Universe

Three Times
( Hou Hsiao-hsien, Taiwan, 2005, 132 min. )
Os mesmos atores, um casal, vivem os papéis centrais em 1911, 1966 e 2005. Em
cada história, o amor e a comunicabilidade se adaptam à época em questão.

Last Life In The Universe
( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2003, 112 min. )
Bibliotecário japonês em Bangkok está a ponto de se jogar da ponte quando testemunha a morte de uma garota. Neste momento, entra em sua vida a irmã mais velha dela.

Love Will Tear Us a Part
( Yu Lik-wai, Hong Kong, 1999, 114 min. )
Diversos chineses chegam a Hong Kong com a esperança de vencer na vida. No lugar
do sucesso, conhecem a frustração e acabam recorrendo a trabalhos inglórios.
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Tropical Malady
( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2004, 120 min. )
Dividido em dois, o filme parte do romance entre soldado e homem do campo e termina com a ameaça de uma entidade secreta que irrompe das florestas.

Xiao Wu - Artisan Pickpocket
( Jia Zhang-ke, China, 1997, 105 min. )
Wu é um batedor de carteiras. Ao contrário de seus amigos, ele é incapaz de largar
a vida de crimes e logo se vê solitário.
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Love Will Tear Us Apart ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 1999, 114 min. )
04 18h
09 20h20 Syndromes and a Century ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2006, 105 min. )
Three Times ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2005, 132 min. )
05 18h
09 20h20 Love Will Tear Us Apart ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 1999, 114 min. )

qUinta

sexta

Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
10 18h
09 20h20 Last Life in the Universe ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2003, 112 min. )
Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
11 18h
10 20h20 Invisible Waves ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia/Holanda, 2006, 115 min. )
Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
12 18h
09 20h20 The World ( Jia Zhang-ke, China, 2004, 140 min. )

quarta

qUinta

sexta

DOMINGO

Xiao Wu - Artisan Pickpocket ( Jia Zhang-ke, China, 1997, 105 min. )
14 17h
09 19h20 The World ( Jia Zhang-ke, China, 2004, 140 min. )

13 14h40 Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
Invisible Waves ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia/Holanda, 2006, 115 min. )
09 17h
19h20 Last Life in the Universe ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2003, 112 min. )

Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
09 18h
09 20h20 Xiao Wu - Artisan Pickpocket ( Jia Zhang-ke, China, 1997, 105 min. )

Terça

Sábado

Millenium Mambo ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2001, 119 min. )
07 17h
09 19h20 All Tomorrow’s Parties ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 2003, 96 min. )

DOMINGO

Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
06 15h
Syndromes and a Century ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2006, 105 min. )
09 17h
19h20 Tropical Malady ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2004, 120 min. )

All Tomorrow’s Parties ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 2003, 96 min. )
03 18h
09 20h20 Three Times ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2005, 132 min. )

quarta

Sábado

Tropical Malady ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2004, 120 min. )
02 18h
09 20h20 Millenium Mambo ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2001, 119 min. )

Terça

Programacao Brasilia . 26 sessoes
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Millenium Mambo ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2001, 119 min. )
25 17h
09 19h30 Last Life in the Universe ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2003, 112 min. )

qUinta

Millenium Mambo ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2001, 119 min. )

Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
02 17h
10 19h30 Xiao Wu - Artisan Pickpocket ( Jia Zhang-ke, China, 1997, 105 min. )
qUinta

DOMINGO

Sábado

19h30 Syndromes and a Century ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2006, 105 min. )
All Tomorrow’s Parties ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 2003, 96 min. )
Invisible Waves ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia/Holanda, 2006, 115 min. )
Xiao Wu - Artisan Pickpocket ( Jia Zhang-ke, China, 1997, 105 min. )

04
19h
10
05 16h
10 18h
20h

03 14h30 Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
Invisible Waves ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia/Holanda, 2006, 115 min. )
10 17h
19h30 Three Times ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2005, 132 min. )

Three Times ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2005, 132 min. )
01 17h
10 19h30 All Tomorrow’s Parties ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 2003, 96 min. )

quarta

sexta

Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
30 17h
09 19h30 Syndromes and a Century ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2006, 105 min. )

26 16h Love Will Tear Us Apart ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 1999, 114 min. )
Last Life in the Universe ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2003, 112 min. )
09 18h
20h0 Millenium Mambo ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2001, 119 min. )

27
19h
09

Terça

DOMINGO

Sábado

26 14h30 Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
Love Will Tear Us Apart ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 1999, 114 min. )
09 17h
19h30 The World ( Jia Zhang-ke, China, 2004, 140 min. )

Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
24 17h
09 19h30 Tropical Malady ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2004, 120 min. )

quarta

sexta

Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
23 17h
09 19h30 The World ( Jia Zhang-ke, China, 2004, 140 min. )

Terça

Programacao Rio de Janeiro . 26 sessoes
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Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
02 17h
10 19h30 Tropical Malady ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2004, 120 min. )

Quinta

Domingo

sábado

05 14h30 Love Will Tear Us Apart ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 1999, 114 min. )
Tropical Malady ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2004, 120 min. )
10 17h
19h30 Millenium Mambo ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2001, 119 min. )

04 14h30 Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
Last Life in the Universe ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2003, 112 min. )
10 17h
19h30 The World ( Jia Zhang-ke, China, 2004, 140 min. )

03 14h30 Last Life in the Universe ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia, 2003, 112 min. )
Millenium Mambo ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2001, 119 min. )
10 17h
19h30 Love Will Tear Us Apart ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 1999, 114 min. )

Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
01 17h
10 19h30 The World ( Jia Zhang-ke, China, 2004, 140 min. )

Quarta

sexta

Syndromes and a Century ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2006, 105 min. )
28 17h
09 19h30 Invisible Waves ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia/Holanda, 2006, 115 min. )

27 14h30 Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
All Tomorrow’s Parties ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 2003, 96 min. )
09 17h
19h30 Three Times ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2005, 132 min. )

26 14h30 Blissfully Yours ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2002, 125 min. ) EM DVD
Invisible Waves ( Pen-Ek Ratanaruang, Tailândia/Holanda, 2006, 115 min. )
09 17h
19h30 Xiao Wu - Artisan Pickpocket ( Jia Zhang-ke, China, 1997, 105 min. )

25 14h30 Samaria ( Kim Ki-duk, Coréia do Sul, 2004, 95 min. ) EM DVD
Xiao Wu - Artisan Pickpocket ( Jia Zhang-ke, China, 1997, 105 min. )
09 17h
19h30 All Tomorrow’s Parties ( Yu Lik-wai, Hong Kong, 2003, 96 min. )

Three Times ( Hou Hsiao-hsien, Taiwan / França, 2005, 132 min. )
24 17h
09 19h30 Syndromes and a Century ( Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2006, 105 min. )

Domingo

sábado

sexta

Quinta

Quarta

Programacao Sao Paulo . 26 sessoes
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F Patrocínio:
I Banco do Brasil
C
h
a realização:
Centro Cultural Banco do Brasil
T
E Concepção e curadoria:
C gustavo galvão
n
I www.gustavogalvao.com
C
a Produção:
lavoro produções artísticas
www.lavoroproducoes.com.br
Produção executiva:
lara pozzobon
Coordenação de produção:
simone evan ( rio )
Produção internacional:
Cássio pereira ( pequim )
admissão temporária de ﬁlmes:
miriam gerber
assistentes de Produção:
dani pinheiro ( rio )
octavio Blasco ( são paulo )
vinícius Ferreira ( Brasília )
edição do livreto:
gustavo galvão
textos:
gustavo galvão
revisão de textos:
Cristiane oliveira
Jandira galvão
assessoria de imprensa:
objeto sim . Carmem moretzsohn e gioconda Caputo ( Brasília )
eli rocha e liliane schwob ( rio de Janeiro )
Foco Jornalístico . regina Cintra ( são paulo )
Direção de arte, design e ilustrações:
glauco diógenes studio
www.glaucodiogenes.com.br
Fotos de divulgação:
Celluloid dreams ( França)
Cineclick asia ( Coréia do sul )
Fortissimo Films ( holanda )

INVISIBLE WAVES ( pen-ek ratanaruang, tailândia/holanda, 2006, 115 min. )

tradução e legendagem eletrônica:
4 estações ( rio e são paulo )
tatiana kalil ( Brasília )
agradecimentos:
apichatpong Weerasethakul
Celine li
esteban pinilla
gustavo acioli
Jia Zhang-ke
laura marques
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MILLENIUM MAMBO ( hou hsiao-hsien, taiwan / França, 2001, 119 min. )
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