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Festival do Rio 2014
Rio de Janeiro Int'l Film Festival

Parece que o Festival do Rio de-
cidiu deixar o melhor para o final e 
promete fazer da sua sessão de en-
cerramento uma das mais especiais 
e concorridas desta edição.  Nas te-
las, quem brilha é o filme Trash – A 
esperança vem do lixo, novo longa 
do premiado Stephen Daldry, diretor 
de velhos conhecidos nossos como 
Billy Elliot, As horas e O leitor, que 
terá sua estreia mundial. 

Rodado integralmente no Rio 
de Janeiro, o longa conta com 
um elenco internacional e reúne 
nomes como Martin Sheen (Apo-
calypse Now e Prenda-me se for 
capaz) e Rooney Mara (Terapia 
de risco e Millenium – Os homens 
que não amavam as mulheres), 
além de duas das maiores estre-
las do nosso cinema e TV: Selton 
Mello e Wagner Moura.

O longa-metragem acompanha 
as empolgantes aventuras de três 
meninos, Raphael, Gardo e Rato, 
após uma descoberta inesperada no 
lixão onde vivem. Com tramas de 
corrupção e poder, o filme foi todo 
filmado no Brasil e coproduzido pela 
brasileira O2 Filmes.

Como a maioria das boas ideias, 
Trash nasceu de uma ação coletiva. 
O produtor Kris Thykier, durante 
um almoço com a agente literária 
Jenny Casarotto, foi apresentado ao 
livro homônimo, que havia causado 
rebuliço na última feira de Frank-
furt. "Mandei o livro, como suges-
tão de projeto, para três pessoas. 
Entre elas estava Stephen Daldry, 
que por acaso estava procurando 
algo para ler", conta Thykier.

Daldry logo expressou seu in-
teresse. "É um livro jovem, uma 
leitura rápida. Além disso, gostei 
da ideia de realizar um thriller 
de ação para os jovens, e logo vi 
que seria um grande desafio para 
mim, pois nunca havia feito nada 
parecido – e em uma língua que 
eu não falo".

No romance, a história se de-
senrola em um país fictício, o que 
fez a produção atinar para diversas 
locações, como Filipinas e Índia, 
mas foi o Rio de Janeiro o elei-
to para abrigar a história. E Andy 
Mulligan, autor do livro, aprovou 
a ideia: "Todo mundo sabe, de ver 
o cinema brasileiro, que o Rio é o 
epicentro de uma cultura de cine-
ma fantástica", explica.

Um conjunto de elementos foi 
fundamental para a escolha da ci-
dade, entre eles a experiência do 
Estado em apoiar produções in-
ternacionais e um parceiro funda-
mental na produção: o coprodutor 
Fernando Meirelles. "Stephen já 
conhecia Fernando. Fizemos o con-
vite a ele assim que começamos a 
tratar das primeiras definições so-
bre o projeto”, conta Thykier.

A partir daí, foram-se soman-
do diversos outros profissionais, 
como o roteirista brasileiro Feli-
pe Braga e o inglês Richard Cur-
tis, além do diretor de fotografia 
Adriano Goldman.

"Nós contamos com grandes 
atores como Wagner e Selton", diz 
Thykier.  "Eu sou um grande fã de 
ambos e tive a bênção de tê-los no 
filme", completa Daldry. "O Brasil 

trashtalk

www.festivaldorio.com.br      www.riomarket.com.br      facebook.com/festivaldecinemadorio

Stephen Daldry e Selton Mello

One of the international highlights 
of Festival do Rio is the world pre-
miere of Stephen Daldry's contem-
porary thriller Trash that will take 
place on Tuesday at the Cinépolis 
Lagoon at 21.45. Daldry will be ac-
companied by the Brazilian cast (the 
film was shot in Rio) including local 
superstars Wagner Moura and Sel-
ton Mello, as well as screenwriter 
Richard Curtis.
At last year's festival Daldry pre-
sented Billy Elliot to children at a 
special screening of Mostra Geracão 
in the Complexo do Alemão. As a re-
sult of that screening the Latin Ame-
rican Travel Association Foundation 
raised enough money to kit out a new 
dance studio for Projeto Vidançar 

O sucessO também vem do lixo

tem um número enorme de atores 
extraordinários, é muito gratifican-
te pensar que conseguimos montar 
uma equipe com as nossas primei-
ras opções em todos os cargos".

A sessão de gala com a presença 
do diretor Stephen Daldry e equipe 
acontece na noite de 7 de outubro, 
no Cinépolis Lagoon. Tem como 
não ser um sucesso?

that helps the Complexo's budding 
"Billy Elliots" (boys and girls).
Trash is a Working Title production 
which has amongst its back catalo-
gue the award winning documentary 
Senna. One of the company's very 
first productions, back in 1985, was 
Stephen Frears' My Beautiful Laun-
drette that won the Golden Toucan 
as best film at the third FestRio.
Daldry, who has been nominated 
three times for an Oscar, topped the 
UK box office chart last week, but 
not with Trash, rather Billy Elliot the 
Musical Live. It was the first time a 
cinema "event" release had topped 
the UK charts. Beamed live to 553 
screens the show took in $3.1 million 
in the evening.
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notas do redentor

sessões de gala

 Acontece na segunda, dia 6, o En-
contro Restauração e Preservação, 
às 16h no Teatro II do CCBB. Davide 
Pozzi, da Cineteca di Bologna, e Ale-
jandro Pelayo, da Cineteca Nacional 
de México, debaterão com Hernani 
Heffner, conservador-chefe da Ci-
nemateca do MAM, e Myrna Bran-
dão, presidente do Centro de Pes-
quisadores do Cinema Brasileiro, o 
papel das cinematecas no mundo 
moderno. A mesa será moderada 
pelo pesquisador, professor e escri-
tor João Luiz Vieira. 
 O Cinemaison promove duas ses-
sões especiais também na segunda, 
dia 6, com filmes que integram a 
programação do Festival do Rio. Às 
18h será exibido o documentário Mr 
Leos CaraX, sobre o diretor francês 
de filmes como Holy Motors.  Às 20h 
é a vez de Vivendo e aprendendo, 
documentário sobre famílias que op-
taram pela não escolarização de seus 
filhos. A sessão conta com a presen-
ça da diretora Clara Bellar. 
 A cerimônia de entrega do pri-
meiro prêmio Felix, dedicado a fil-
mes de temática LGBT, acontece na 
segunda, dia 6, às 21h30 no Cinema 
1 do CCBB.  A cerimônia contará com 
a presença do deputado federal Jean 
Wyllys e do ator Mateus Solano. 
 A mostra competitiva da Premiè-
re Brasil já acabou, mas as paralelas 
Retratos e Hors Concours seguem 

firme na programação do Festival. 
Dia 6, às 20h, acontece a sessão de 
(O vento lá fora), um retrato do poe-
ta Fernando Pessoa a partir da leitu-
ra de poemas criada pela professora 
Cleonice Berardinelli e pela cantora 
Maria Bethânia. No mesmo dia e 
em dois horários (21h45 e 23h), tem 
sessão de gala do aguardado Cás-
sia, documentário sobre a cantora e 
compositora Cássia Eller. As sessões 
acontecem no Cinépolis Lagoon. 
 Uma coletânea de curtas inspi-
rados no futebol ao redor do mun-
do, Short Plays reúne os trabalhos 
de 33 diretores de renome, dentre 
eles Vincent Gallo (Brown Bunny), 
Apichatpong Weerasethakul (Tio 
Boonmee, que pode recordar suas 
vidas passadas) e Gaspar Noé (Ir-
reversível), que tiveram total li-
berdade criativa. O longa também 
conta com curtas dos brasileiros 
Karim Aïnouz e Marcelo Gomes. O 
filme tem sessão na terça, dia 7 às 
17h20, no Estação Ipanema 2. 
 Os longas Olhos de ladrão, Água 
prateada, um autorretrato da Sí-
ria, Pierrot Lunaire, Uma promes-
sa, Stromboli, Mil vezes boa noite, 
Revolução ao contrário, González e 
O mistério da felicidade ganharam 
sessões extras nesta última semana 
de Festival do Rio. Confira os novos 
horários no site do Festival: www.
festivaldorio.com.br. 

COM A PRESENÇA DE 
DIRETORES 

ProP 8: o casamento gay em 
julgamento
19h50 – CCBB – Cinema 1
* Com a presença do diretor Ryan White

o cinema perde Carvana

Foi com imenso pesar que o 
Festival do Rio recebeu no último 
sábado, dia 4, a notícia do faleci-
mento de um dos nossos grandes 
amigos e homenageado desta edi-
ção, o ator e diretor Hugo Carvana. 

Nascido no Lins de Vasconce-
los, bairro da Zona Norte do Rio de 
Janeiro, em junho de 1937, Hugo foi 
um menino brincalhão que cresceu 
ouvindo que era um palhaço, im-
primindo seu jeito carioca de ser. 
Aos 18 anos, foi selecionado para 
ser figurante em chanchadas. Em 
1962, fez uma ponta valiosa em Os 
cafajestes, de Ruy Guerra. 

A partir daí, se tornou um dos 
atores mais requisitados do Cine-
ma Novo, em filmes como A fa-
lecida (1964) e Terra em transe 
(1967). Em 1974 estrelou e dirigiu 
seu primeiro longa, Vai trabalhar 
vagabundo, que ganhou o prêmio 
de melhor filme no Festival de 
Gramado e foi selecionado para a 
Semana da Crítica de Cannes.

O longa abriu caminho para 
a filmografia rica e complexa de 
Carvana, que viria a seguir com 
filmes como Se segura malandro, 
Vai trabalhar vagabundo II, Bar 
esperança e, mais recentemente, 
O homem nu, Apolônio Brasil – O 

campeão da alegria, Não se preo-
cupe, nada vai dar certo!, e os dois 
filmes da série Casa da Mãe Joana.

Na televisão, atuou em novelas 
emblemáticas, como Gabriela, O 
dono do mundo e Fera ferida.

Uma semana antes de seu fa-
lecimento, no último sábado, dia 
27 de setembro, o Festival do Rio 
prestou esta que acabou por se 
tornar a derradeira homenagem 
a Carvana: uma sessão de gala de 
seu primeiro trabalho como dire-
tor em cópia restaurada, o longa 
Vai trabalhar vagabundo. Já de-
bilitado, Carvana não pôde com-
parecer a sessão, e foi represen-
tado por seus filhos, responsáveis 
pelo processo de restauro.

“O Festival lamenta profunda-
mente a perda deste grande ícone 
do malandro carioca”, disse Ilda 
Santiago, diretora do Festival do 
Rio. “Em meio à tristeza, nos sen-
timos honrados em ter prestado 
sua última homenagem ainda em 
vida e em ter contado com a pre-
sença de todos os seus filhos”.

Agradecemos ao ator e diretor 
pela confiança e parceria de tan-
tos anos e por este meio século de 
trabalhos inspiradores para o nos-
so cinema e televisão.

soundbites

 Sadly the news broke on Satur-
day morning that the actor and 
director Hugo Carvana had died 
at the age of 77. The festival had 
had a special screening this year 
of Carvana ś most iconic film, Vai 
trabalhar, vagabundo, that was ce-
lebrating 40 years since its release.
 On Monday Ryan White will pre-
sent The Case Against 8 at CCBB -1 

at 17.50, Clara Bellar will introduce 
Being and Becoming at Cinemai-
son de France at 20:00. At the same 
time Marcio Debellian will present 
O Ventro la Fora (The Wind Out-
side), part of Première Brasil: Por-
traits at the Cinépolis Lagoon.
 Full results of all the juries and 
awards will be posted on the web site 
as soon as they have been announced.

segunda, 6/10

Hugo Carvana

ViVendo e aPrendendo
20h – Cinemaison
* Com a presença da diretora Clara Bellar
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O RiO acOlhe Party Girl

No último Festival de Cannes, 
o mundo do cinema foi apresen-
tado à família de Angélique Lit-
zenburger e Samuel Theis, mãe e 
filho, atriz e um dos diretores de 
Party Girl, o filme que abriu a 
mostra Um Certo Olhar e que ga-
nhou a Câmera de Ouro - prêmio 
dado ao melhor filme de estreia. 

Codirigido com Marie Ama-
choukeli e Claire Burger, amigas e 
colegas na faculdade de cinema La 
Fémis, Samuel reconta nas telas 
uma história da vida de sua mãe. 
E não só Angélique interpreta a si 
mesma, como a maioria dos outros 
atores do filme estão reencenando 
suas próprias histórias. Samuel e 
Angélique passaram pelo Festival 
do Rio para apresentar o filme ao 
público carioca, que respondeu com 
uma recepção calorosa na sessão da 
última quinta-feira, no Estação Rio.

“Por mais que tenhamos partido 
de uma história real e que utilize-
mos uma linguagem documental, 
o filme é uma ficção que passou por 
um longo trabalho de escrita”, conta 
Samuel, ao lado da mãe que o obser-
va atentamente. “Nós estilizamos 
Angélique e todos os personagens, 
com a finalidade de criar verdadei-
ros heróis de cinema”.

Na tela, vemos a história de uma 
senhora de 60 anos que vive na noi-
te e ganha seu dinheiro em encon-
tros com homens em bares de uma 
cidade na fronteira entre a França e 
a Alemanha. Foi assim que ela criou 
três de seus quatro filhos, que conti-
nuam a seu lado. A caçula, no fim da 
adolescência, vive com uma outra 
família, revoltada com a mãe por 
nunca ter conhecido seu pai.

Cansada da vida que leva, Angé-
lique decide aceitar o pedido de ca-

Samuel Theis e Angélique Litzenburger

samento que lhe faz Michel, um de 
seus clientes mais fieis. Durante os 
preparativos para a cerimônia, no 
entanto, ela começa a perceber que 
não ama de fato seu noivo. “A histó-
ria real é muito parecida com o que 
se vê no filme”, contou Angélique. “A 
exceção é o final, que foi mais curti-
nho do que na vida real”. 

Ela contou ainda que, de cara, 
negou o convite do filho de mos-
trar no cinema uma história sua tão 
íntima. “No fim das contas, ele me 
passou tanta confiança, assim como 

meus outros filhos, que resolvi acei-
tar”, conta. Samuel relata que o en-
volvimento da mãe não se limitou a 
interpretar a si mesma. “Escreven-
do o roteiro, sempre que nos depa-
rávamos com situações em que não 
sabíamos como tal personagem iria 
reagir, eu ligava para ela e pergun-
tava. Ela não escreveu de fato o ro-
teiro, mas estava sempre perto para 
responder nossas dúvidas”.

Party Girl tem ainda mais duas 
sessões dentro do Festival, na se-
gunda, dia 6, às 16h30 e 21h30.

5 filmes que queRO veR: DaNiEl riBEirO

O diretor e roteirista de Hoje eu 
quero voltar sozinho já deu início 
ao lançamento internacional do 
filme, que foi o escolhido do Bra-
sil para tentar uma vaga no Oscar 
de melhor filme estrangeiro. Mas 
mesmo em meio aos compromis-
sos internacionais, Daniel passa 
pelo Rio para conferir alguns dos 
filmes que está mais curioso para 
ver. Confira a sua lista:

 O amor é estranho, de Ira Sa-
chs: Quando o casamento entre pes-
soas do mesmo sexo é legalizado em 
Nova York, Ben e George, juntos há 
39 anos, finalmente formalizam sua 
união. Mas, com a demissão de George 
pela escola católica onde trabalhava, o 
casal tem que vender seu apartamento 
e morar temporariamente separado. 
Em um esforço continuo para, civili-
zadamente, ocuparem esses novos es-
paços, eles tentam se adequar à nova 
condição. Com John Lithgow e Alfred 
Molina, o filme tem direção de Ira Sa-
chs, o mesmo de Deixe a luz acesa.

 Garotas, de Céline Sciamma: 
Oprimida por seu ambiente fami-
liar, a falta de perspectiva em sua 
escola e a dominação dos meninos 
em seu bairro, Marieme encontra 
uma válvula de escape ao conhecer 
Lady, Fily e Adiatou, três meninas de 
espírito livre com quem ela estabele-
ce uma afinidade imediata. Para ser 
aceita no grupo, ela muda seu nome, 
sua maneira de se vestir e abandona 

a escola, na esperança de que este 
será seu caminho para a liberdade. 
Da mesma diretora de Tomboy, o fil-
me conta com um elenco de não ato-
res. Festival de Cannes 2014.

 Mommy, de Xavier Dolan: Diane 
é uma viúva que vive constantemente 
mal-humorada. Mãe solteira, ela se 
vê sobrecarregada com a guarda em 
tempo integral de Steve, seu filho de 
15 anos, que sofre de déficit de aten-
ção. Enquanto eles tentam sobrevi-
ver, Kyla, uma garota que mora do 
outro lado da rua, se oferece para 
ajudar. Juntos, os três encontram um 
novo equilíbrio e a esperança volta 
a aparecer. Do diretor Xavier Dolan 
(de Eu matei a minha mãe, Amores 
imaginários, Laurence Anyways), o 
filme ganhou o prêmio do júri no Fes-
tival de Cannes 2014.

 Trinta, de Paulo Machline: A 
história de Joãosinho Trinta, um 
artista autodidata que sai de São 
Luís para ser bailarino no Rio de 
Janeiro. No entanto, descobre seu 

real talento como carnavalesco, 
substituindo Fernando Pamplona 
no desfile da Acadêmicos do Sal-
gueiro de 1974. Suas criações re-
volucionaram o Carnaval do Rio de 
Janeiro e o credenciaram como um 
dos artistas brasileiros mais inova-
dores de todos os tempos.

 O cheiro da gente, de Lar-
ry Clark: Em Paris, um grupo de 
skatistas se encontra diariamen-
te em Le Dome, uma praça atrás 
do Museu de Arte Moderna, para 
se divertir, passar o tempo e ficar 
chapado. Ligado por complicados 
laços familiares, o grupo é inse-
parável. Aos poucos, o tédio, a se-
dução do dinheiro fácil e o anoni-
mato da internet irão despedaçar 
essa realidade. Com esse conto ao 
mesmo tempo duro e poético, o di-
retor Larry Clark (de filmes como 
Kids e Ken Park) dá continuidade à 
sua exploração da adolescência no 
cinema. Exibido na mostra Venice 
Days do Festival de Veneza 2014.
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1 Guillermo Arriaga recebe o prêmio de Personalidade Latino-Americana do ano FIPRESCI 2 O júri da competição oficial da Première 
Brasil 3 Jantar da Firjan no Armazém da Utopia 4 Fernando Gabeira na Mostra Globo News do RioMarket 5 Filas no Estação Rio 6 
Sebastião Salgado, Leila Salgado e o diretor Juliano Ribeiro Salgado na sessão de abertura do Festival com o filme O sal da terra 7 
Daniel Burman, Ines Estévez e Carlos Henrique Schroder na sessão de O mistério da felicidade 8 A diretora palestina Najwa Najjar 
apresenta o seu Olhos de ladrão 9 The Walking Dead Fan Event10 O roteirista Marc Halsey no RioMarket 11 Programão Carioca na 
praia 12 A diretora Tizuka Yamazaki na sessão de seu novo longa, Encantados 13 Os filhos de Hugo Carvana na sessão de Vai trabalhar 
vagabundo 14 Matheus Nachtergaele na sessão de Trinta no Theatro Municipal 15  O ator Carlos Bardem na sessão de González 16 
O ator Chad Coleman e a produtora Gale Anne Hurd da série The Walking Dead 17 Pablo Fendrik e Chico Diaz na estreia de El Ardor 
18 Antônia Fontenelle, Samara Fillipo e Patrick de Oliveira na dublagem ao vivo de Primeiros amores 19 Martinho da Vila, a diretora do 
Festival Ilda Santiago e o diretor Georges Gichot na sessão de O samba 20 A master class de Jane Bryant, figurinista da série Mad Men  
21 O diretor Carlos Marques-Marcet na sessão de10.000 km 22 Claudia Raia e as diretoras do Festival Walkíria 
Barbosa e Ilda Santiago na sessão de abertura do Festival do Rio 23 O diretor Eugene Green na sessão de La Sapienza.

11 12 13

14 15 16 17

23

18 2019

21 22

Festival do Rio 2014
Rio de Janeiro Int'l Film Festival
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Cássia Continua entre nós

Mais uMa vez sérgio ricardo

Cássia Eller é um dos grandes íco-

nes da música brasileira das últimas 

décadas. Consagrou-se ao se firmar 

entre a delicada linha que divide o 

rock e a MPB, transitando entre am-

bos os lados com personalidade e sem 

ser questionada. É uma proeza, em 

se tratando de um país em que artis-

tas de dois gêneros são, muitas vezes, 

classificados como um ou outro. 

Além de transgressora como artista, 

Cássia também questionou comporta-

mentos conservadores em sua vida pes-

soal, sempre com muita naturalidade. E 

era incrível como tudo fluía, sem muita 

polêmica ou oposição. Só um fenômeno 

como ela poderia conduzir atitudes con-

sideradas controversas por alguns, e sair 

coberta de afagos após sorrir docemente. 

 Treze anos após sua partida, o 

diretor Paulo Henrique Fontenelle 

apresenta no Festival do Rio o docu-

mentário Cássia, que leva o especta-

dor para além da Cássia Eller artista, 

abordando momentos marcantes de 

sua vida pessoal. 

O diretor conversou com o jornal Re-

dentor sobre o lançamento. O filme tem 

sessões nos dias 6 (às 21h45 e às  23h 

no Cinépolis Lagoon) e 8 de outubro (às 

16h45 e 21h45 no São Luiz 4).

Como surgiu a ideia para o do-
cumentário Cássia?
Surgiu do fato da Cássia ser uma artis-
ta tão importante para a nossa cultura, 

mas não existir muita coisa sobre ela. 
Nunca teve um filme, um especial para 
a televisão. Só temos um livro [Apenas 
uma garotinha, de Ana Claudia Landi 
e Eduardo Belo]. As pessoas conhecem 
bem a obra dela, mas desconhecem 
quem realmente foi a Cássia Eller. A 
ideia foi muito bem recebida pela fa-
mília, que nos deu carta branca para 
gente fazer o que quisesse. 
O documentário é uma versão do 
livro ou dialoga com ele de alguma 
forma? 
Eu usei a biografia para ajudar na 
pesquisa, mas o filme foi se desen-
volvendo com as entrevistas. Procu-
ramos as pessoas que conviveram 
com ela, a família, os amigos, os 
músicos mais próximos e os artis-
tas que a influenciaram. Mas não 
usamos o livro como base. Tenta-
mos ajudar a desvendar essa artista 
que todo mundo conhece, mas que 
como pessoa poucos conheciam. 
E como foi o processo de produção 
do filme?
Passamos um bom tempo tentando 
levantar dinheiro, mas acabou sendo 
um filme de baixíssimo orçamento. 
Tivemos que estruturar a produção 
para que coubesse nesse orçamento. 
Fizemos um planejamento para reali-
zar mais de 40 entrevistas, e tudo foi 
feito em três semanas de gravação. 
Nos dividimos entre Rio, São Paulo 

Um curta para recomeçar. É assim 
que o compositor e cineasta Sérgio Ri-
cardo coloca seus pés novamente no 
mundo do cinema. Seu novo curta, Pé 
sem chão, um dos destaques da mos-
tra Hors Concours da Première Brasil, 
mostra que Sérgio tem pressa para 
voltar a fazer o que sempre amou: con-
tar histórias com vida, música e poe-
sia. “Toda arte tem que ter melodia (a 
narrativa), harmonia e ritmo. Sem es-
tes três elementos, não se consegue fa-
zer arte alguma. Feliz de quem, como 
eu, pode conduzir sua criatividade em 
qualquer das modalidades artísticas.” 
– explica Sérgio.

No auge dos seus 82 anos, ele 
ostenta um currículo invejável no 

cinema nacional, como a trilha so-
nora de Deus e o diabo na terra do 
sol, de Glauber Rocha, trabalho que 
se tornou um dos discos mais raros 
e caros do mundo. 

Como cineasta, a lista também 
é extensa e está prestes a ser revi-
vida com o lançamento de quatro 
de seus principais filmes em DVD 
pela Lume Filmes. Feitos nas dé-
cadas de 1960 e 1970, os curtas 
Menino da calça branca (1961) e 
Esse mundo é meu (1964) foram 
lançados em 2013, enquanto Ju-
liana do amor perdido (1969) e A 
noite do espantalho (1974) terão 
lançamento ainda este mês. “Co-
mecei na música aos oito anos. O 

cinema só surgiu mais tarde na 
minha vida, mas sempre fez parte 
dos meus projetos.”

Em Pé sem chão ele novamente 
trabalha este hibrido entre a música 
e o cinema – “Tem horas que a mu-
sicalidade está no ritmo da ação, na 
fluência dos diálogos, e outras em 
que música entra, mesmo que can-
tada, dando um seguimento harmô-
nico às cenas.”.

O filme estreou na programação 
do Festival no último domingo, dia 
5, e tem reprise na quarta, dia 8, às 
14h15 e 19h15 no cinema São Luiz 4, 
e às 18h no Ponto Cine, anteceden-
do o longa-metragem Infância, de 
Domingos Oliveira.

e Brasília. Mas nesse meio tempo em 
que ficamos tentando levantar o di-
nheiro, fomos fazendo as pesquisas 
de imagem e começando os contatos 
com as pessoas para já irmos tentan-
do conhecer melhor quem foi a Cássia. 
Conseguimos reunir um material bem 
rico de imagens durante esse período. 
Tem ela em início de carreira em Bra-
sília, muita coisa nova. Buscamos até 
gravações inéditas. No processo de 
entrevistas, fomos conhecendo cada 
vez mais quem era a Cássia Eller pelos 
olhos das outras pessoas. E uma coi-
sa interessante era que todos falavam 
dela no presente e com muito carinho, 
como se ela estivesse entre nós ainda. 
Foi um processo bem intenso e mui-
to emocionante. 
Dentre os entrevistados, quais 
você destacaria como impres-
cindíveis ? 
Inevitavelmente a Eugênia, que foi a 
pessoa que conviveu com ela e quem 
mais a conhecia. E foi legal porque 
ela quis que todos os lados da Cássia 
fossem abordados. Queria que não 
fosse um documentário só sobre o 

lado artístico dela, mas que falasse 
também sobre o uso de drogas, re-
lacionamentos, que fosse um filme 
bem honesto sobre ela. Ela abriu a 
vida de Cássia pra nós. Outra figura 
foi o Nando Reis, o grande parceiro 
musical dela. Fizemos uma entrevis-
ta de duas horas na casa dele. E foi 
tão emocionante que, quando olhei 
para trás, toda a equipe estava cho-
rando de emoção. Foram duas pes-
soas importantíssimas para o filme. 
Na sua opinião, qual foi a 
maior herança que a Cássia El-
ler deixou para nós?
A liberdade e a espontaneidade. Ele 
foi uma pessoa que não se importa-
va com o sucesso ou com rótulos.  
Nos anos 1990, ela levantava ban-
deiras homoafetivas, sem discurso, 
mas só com atitudes. E era tudo 
muito natural. Foi uma artista que 
influenciou muita gente, principal-
mente por essa liberdade que ela 
tinha na própria vida e nas relações 
com os amigos. 

Por Fernando Flack

Sérgio Ricardo

Cássia
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COPATROCÍNIO LEI DE INCENTIVO REALIZAÇÃO

1964 foi o ano em que a Inglater-
ra ganhou seu primeiro programa de 
TV fixo de futebol, Match of the Day, 
e o ano em que vimos o lançamento 
de A Hard Day’s Night, o filme que 
ajudou a apresentar os Beatles a um 
mundo cheio de expectativas. Cin-
quenta anos depois dos swinging 
60s, o longa continua sendo um dos 
melhores filmes musicais/documen-
tários jamais feitos.

Para mim, pessoalmente, 1964 foi 
o ano em que fiz a passagem da Dis-
ney (Mary Poppins foi o grande hit 
de 1963) e de filmes infantis para os 
mais adultos. Uma mudança que me 
marcou para toda a vida.

Um dos primeiros títulos “adul-
tos” que me levaram para ver no 
úmido verão de 1964 foi E o vento 
levou... Um menino como eu tendo 
que encarar aquele filme quase me 
afastou do cinema para sempre e eu 
até hoje não me animo com longos 
filmes de época passados no EUA. 
Desculpe, Mr. Cimino!

Mas A Hard Day’s Night foi mi-
nha salvação. Foi o filme seguinte 
que fui ver naquele verão, mal sa-
bendo quem eram os Beatles. Foi 
depois de vê-lo que descobri quem 
de fato eram aquelas rapazes e mal 
podia esperar pelo próximo filme. E 
não parei desde então.

Os que tiverem a oportunidade 
de ver a cópia restaurada de A Hard 
Day’s Night no Festival vão perceber 
que seu frescor continua o mesmo 
que em 1964. A não ser por uma ou 
outra coisa não muito politicamente 
correta para os padrões atuais, há 
muito pouco que um diretor mudaria 
se o filmasse hoje, e nisso inclui-se a 
escolha pelo preto e branco.

Assista, veja e aprenda com os 
mestres em atividades dos dois lados 
das câmeras, mas lembre-se que na 
época ninguém nunca vira nada como 

aquilo. Assim como as músicas dos 
Beatles, o filme estava anos a frente 
de seu tempo. A televisão dos realities 
antes de sabermos o que seria isso. Um 
filme que, no fim das contas, mostra os 
primeiros videoclipes de música pop.

Em 1964, o mundo era um lugar 
muito maior do que é hoje e notícias e 
pessoas se moviam muito mais lenta-
mente. Os Beatles tinham se lançado 
na Grã-Bretanha e estavam começan-
do a aparecer na América, o que sig-
nificava que o resto do mundo teria 
que esperar para os ver em ação – se 
vissem. Um filme para mostrá-los ao 
mundo era a resposta óbvia, que leva-
ria a banda e sua música para todos os 
cantos do planeta, incluindo o Brasil.

O filme tem muita coisa que Glau-
ber Rocha apreciaria, já que é muito 
“uma câmera na mão e uma ideia na 
cabeça”. Foi como o diretor Richard 
Lester decidiu filmar. E do início das 
filmagens em 6 de março de 1964 até 
sua chegada à tela grande em 6 de 
julho de 1964, passaram-se apenas 
quatro meses, que incluíram ainda a 
gravação de um álbum icônico.

Um dos mitos de A Hard Day’s 
Night é que ele foi improvisado pela 
banda à medida que as filmagens se 
desenrolavam. Mas na verdade, o 
filme foi rigorosamente roteirizado, 
o que torna ainda mais impressio-
nante que os Beatles se mostrem tão 
naturais sem nunca terem estado 
frente às câmeras.

O roteirista Alun Owen viajou com 
a banda para vê-los tocar em Paris e 
observou como se portavam e intera-
giam, além do ritmo de suas falas. No 
entanto, ele não tinha um título para o 
filme. O nome veio de Ringo, que che-
gou no set uma manhã e disse “essa 
foi uma hard day’s night [expressão 
em inglês para uma noite difícil, a 
noite que se segue a um dia de mui-
to trabalho]”. O único problema é que 

a primeira vez que vi A HArd dAy’s NigHt
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sobre cinema e música, é produtor 
e ex-proprietário da loja de discos 

Gringos, em Ipanema.

EDITORES-CHEFE/EDITORS IN CHIEF Chris Pickard, João Cândido Zacharias, Patricia Fróes REDaTORES/JOuRNalISTS Fernando 

Flack, Sara Stopazzolli COORDENaçãO DE FOTOS/PHOTO COORDINaTOR Deivid Mendonça VOluNTáRIa/VOluNTEER Taisa de 

lima Martins EDITORaçãO ElETRôNICa/DESkTOP PublISHINg COORDENaçãO/COORDINaTION Cristiano Terto aSSISTENTE DE 

COORDENaçãO/aSSISTaNT COORDINaTION Renata Vidal EquIPE/STaFF Fabiana Falcão, Felipe Fortes, luisa Collyer, Nathalia 

Meireles, Nathalia Valladares IMPRESSO POR/PRINTED by Zit gráfica FOTOS/PHOTOS Rogério Resende, Ruano Carneiro, 

Christian Rodrigues, Davi Campana e arquivos do Festival PaVIlHãO DO FESTIVal armazém da utopia av. Rodrigues alves, s/n -  

Cais do Porto FESTIVal DO RIO Rua Teresa guimarães, 70, botafogo aCOMPaNHE O FESTIVal DO RIO www.festivaldorio.com.br,  

www.twitter.com/festivaldorio, www.flickr.com/photos/festivaldorio, www.facebook.com/festivaldecinemadorio

não havia nenhuma música no álbum 
com esse nome. Lennon e McCartney 
escreveram a canção da noite para o 
dia, eles eram bons mesmo.

Eu vi o quão popular e universal 
os Beatles continuaram a ser quan-
do tive minha loja de disco Gringos, 
em Ipanema. Eu sempre tinha no 
estoque todos os álbuns dos Beatles 
e pelo menos uma vez por mês um 
turista vinha e comprava a coleção 
inteira. Felizmente, para todos nós, 
os Beatles não ficaram só no primei-
ro sucesso, mas viraram uma banda 
cujo catálogo, incluindo os filmes, 
continua tão moderno quanto nos 
últimos 50 anos. Talvez seja por isso 
que Império, a atual novela da Globo, 
use “Lucy in the Sky with Diamonds”. 

Desde seu lançamento, A Hard 
Day’s Night tem sido copiado com 
frequência, mas nunca superado. Por 
favor, não perca essa oportunidade. 
Vá ver A Hard Day’s Night na tela 
grande. Sim, ele já tem 50 anos e é em 
preto e branco, mas se você não sair 
da sessão com um sorriso no rosto e 
batendo os pés ao ritmo da música, eu 
sugiro que você cheque seu pulso.

souNdbites
Rio there was building expecta-
tion for the hors concours scree-
ning on Monday of Paulo Henrique 
Fontenelle’s documentary Cássia 
that will take place at Cinépolis 
Lagoon  at 21:45. Cássia Eller was 
an iconic and at times controver-
sial musical figure of the 1990s, 
who died aged 39 in 2001.
 RioMarket Jovem continues 
Monday with a screenplay Mas-
ter Class with Alessandro Mar-
son and Renê Belmonte. There 
will also be a lecture at 17.00 by 
José Carlos Avellar about “Critical 
Perspective Over Filmmaking Du-
ring the Digital Revolution.”

 The country may have voted, 
but it is now the turn of the festi-
val juries to vote and choose what 
have been the standout films and 
performances of Festival do Rio 
2014. The juries will unveil the 
results on Wednesday night at a 
gala reception at the Festival Pa-
vilion starting at 21.00. The ex-
ception will be the winners of the 
festival’s first Felix Awards that 
will be announced on Monday 
at the Centro Cultural Banco do 
Brasil at 21.30.
 Première Brasil’s competitive 
screening may have come to an 
end, but even prior to Festival do 

7/10 – 19h30 – Estação Botafogo 1
8/10 – 16h30 – Leblon 2

Confira os horários do filme 
no festival:




	p1-bx
	p2-bx
	p3-bx
	p4e5bx
	p6-bx
	p7bx
	p8-bx

