
Following: A primeira vez que Christopher 
Nolan mostrou ao mundo seu jeito único 
de fazer filmes
Antes das super-produções de O Cavaleiro das Trevas, A Origem 
e Interestellar, o diretor estreou com um filme no-budget em 
preto e branco 
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Por Ricardo Vitorino

Christopher  Nolan  é  um  diretor,  roteirista  e  produtor
britânico,  que  ficou muito  famoso por  seus  filmes  conceituais
muito bem explicados e complexos. Suas películas não-lineares
são algo único  no cinema,  não apenas  por  isso,  mas  por  seu
toque diferenciado dentro de vários gêneros cinematográficos. A
mesma  pessoa  que  dirigiu  o  melhor  filme  de  super-herói  de
todos os tempos, também criou uma trama de ficção científica –
envolvendo  até  Nikola  Tesla,  interpretado  por  David  Bowie  –
sobre uma rivalidade entre dois mágicos no final do século XIX.

Dá para ficar muito tempo falando de como as obras de
Nolan  são  completamente  atemporais  –  uma  questão  que  o
diretor faz questão de sempre abordar usando efeitos práticos

https://www.youtube.com/watch?v=I-zSIAgJszQ
https://www.youtube.com/watch?v=a-PVBsmiB0Y
https://www.youtube.com/watch?v=a-PVBsmiB0Y


invés de encher o filme de CGI da época e acabar com o filme
envelhecendo mal – mas o intuito aqui é falar de sua estreia nas
telonas.  Após  o  curta  Doodlebug  ,  de  1997  ,  Nolan  dirigiu,
roteirizou, coproduziu, fotografou – e tenho certeza de que ele
também fazia o café! – Following, lançado em 1998. Considerado
um filme no-budget, tem um orçamento de humildes US$6.000,
maior parte paga com o salário do trabalho formal de Nolan.

No-budget é  um  termo  em  inglês  que  significa  “sem
orçamento”,  mas  também  é  usado  para  classificar  filmes  que
possuem  pouquíssimo  dinheiro  para  gastar  –  no  caso  deste,
acredito que os 6 mil dólares foram só nas fitas e no processo de
edição –, as gravações são feitas nos fins de semana em casas de
conhecidos ou lugares públicos, normalmente os atores não são
pagos etc.  Filmes assim costumam ser a estreia dos diretores,
assim  como  foi  com  Nolan,  mas  você  está  completamente
equivocado se acha que a obra pode ser tosca e malfeita por
isso!
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https://www.youtube.com/watch?v=O95fjzsEa04


O filme, como já é de praxe das obras do diretor, começa
pelo final, nos apresentando o nosso protagonista, que não tem
um  nome  específico  e  nos  créditos  é  referenciado  como  The
Young Man (Jeremy Theobald), um aspirante a escritor que, a fim
de recolher material para a criação de personagens, começa a
seguir pessoas na rua; ver o que elas fazem, observar de modo
geral. O problema é que ele começou a gostar disso, então, se
impôs algumas regras, mas não necessariamente cumpriu elas a
todo momento.

A turbulência começa quando ele decide seguir  a pessoa
errada e o indivíduo vem tirar satisfação dele. Cobb é um ladrão
sociopata que tem prazer em mostrar aos outros o quanto são
frágeis.  “Você tira para mostrar-lhes o que tinham” uma frase
muito impactante de Cobb, que fica mais bem explicada com o
contexto do filme, mas isso não é a obra comentada!

Cena do filme
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Pontos Positivos:
Mesmo no seu primeiro filme, Nolan já chega com os dois

pés na porta usando conceitos que ficaram muito famosos em
vários outros filmes que ele dirigiu, como o close de mãos, dar a
resposta  e  depois  fazer  a  pergunta,  diálogos  muito  bem
detalhados  etc.  Os  diálogos  longos  e  explicativos  podem  ser
cansativos  para  alguns,  mas  fortalece  a  obra,  impossibilitando
furos  no  roteiro,  que  não  tem  a  intenção  de  inovar,  é  o
desenrolar  da  história  que  traz  a  satisfação  e  catarse  que
buscamos ao apreciar a sétima arte.

Easter Egg dentro do filme. Será que o diretor já imaginava
dirigir uma trilogia protagonizada pelo personagem que sempre

admirou?
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A filmagem em preto e branco faz toda a diferença, traz a
estética dos filmes  noir  das décadas 40 e 50 e funciona muito
bem no jeito Nolan de fazer filmes, com a sensação de mistério
não  resolvido.  O  embaralhamento  de  cenas  é  essencial,  pois
mesmo prestando atenção nos detalhes do filme, algumas pistas



podem não fazer sentido, mas tudo se encaixa cuidadosamente
no fim dos 70 minutos; e ainda destaco a montagem do filme:
simplesmente impecável, dando o ritmo que a obra precisa.

Pontos Negativos:
Há quem diga que pode ser complicado demais e que não

entendeu  nada,  mas  isso  não  é  problema  da  obra,  e  sim  da
“cultura  de  assistir  filmes  comendo”,  como diria  Maurílio  dos
Anjos.  Tudo bem que tem uma tosqueira  aqui  e  alí,  como os
efeitos de grito e quando alguém é golpeado por um martelo,
mas veja bem: quando você tem a ideia de um filme, o ideal é
que alguém aposte em você e banque a sua loucura, como foi
com  Quentin  Tarantino  em  Cães  de  Aluguel,  por  exemplo.  O
problema é que Nolan tinha uma ótima ideia e só tinha grana
malemá  para  as  fitas  de  gravação,  que  eram  muito  caras;  o
diretor seguiu seu sonho, fez um baita filme e esse o levou a
estrear em Hollywood com um dos melhores filmes não-lineares
já existentes: Memento (Amnésia).

Uma  obra  desse  calibre  foi  feita  para  se  apreciar  cada
detalhe, o que pode ser um ponto negativo para fãs do “cinema
pipoca”, sem a ação dos blockbusters que Nolan produziu mais
adiante.  Mesmo  assim,  pensei  bem  e  não  achei  pontos
negativos;  não  estar  disponível  em  nenhuma  plataforma  de
streaming brasileira é uma delas, só para não dizer que não há.



Conclusão:
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Eu não quero de forma alguma pagar de cult cinéfilo aqui,
até porque isso já deu no saco, mas não elogiar cada cena desse
filme é impossível para mim. Ver a raíz de uma árvore titânica e
monumental,  com  folhas  tão  verdes  e  imponentes,  como  a
filmografia de Christopher Nolan,  é  gratificante ver  que a base
ser  tão sólida quanto a folhagem; essa obra mostra o quanto
uma vontade, um insight e um talento absurdo podem superar
qualquer orçamento. 

Se  você  gostou  de  filmes  como  A  Origem,  Cidade  dos
Sonhos e O Grande Truque, vai fundo nesse filme que você vai
compartilhar da minha opinião: um dos melhores filmes que já
assisti!


