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Respeitável público, a sua atenção
será providencial durante o mais
recente ato ilusionista imaginado
pelo diretor Christopher Nolan.
Principal espetáculo hollywoodia-
no da temporada, Batman – O
Cavaleiro das Trevas Ressurge
estreia hoje (27) no Brasil e não é
recomendado para audiências pou-
co receptivas a grandes doses de
adrenalina e emoção.

Para você, disposto a imergir
no capítulo mais épico, dramático
e espetacular da trilogia iniciada
em 2005 com ‘Batman Begins’, o
Divirta-se recapitula a filmogra-
fia de Nolan de acordo com aquele
que seria seu fundamento criativo.

O cerne da mágica do diretor foi
explicitado em ‘O Grande Truque’
(2006), sobre ilusionistas de Lon-
dres no final do século 19. O enredo
metalinguístico da produção abor-
dava as três etapas de um truque –
didaticamente expostas em uma
fala do mestre ilusionista interpre-
tado por Michael Caine, que resumi-
mos ali na página ao lado. Em sínte-
se: há uma promessa, seguida por
uma ilusão e, por fim, o truque.

‘O Grande Truque’ tornou paten-
te a conexão do cineasta com o ilu-
sionismo, presente desde sua pri-

meira grande produção: ‘Amnésia’
(2000), com uma surpreendente
cronologia reversa. No incômodo
‘Insônia’ (2002), ele transmitiu o
desconforto da incapacidade de
dormir do protagonista. Em ‘Bat-
man Begins’ (2005), aprimorou a
desgastada origem do super-herói e
em ‘Batman – O Cavaleiro das Tre-
vas’ (2008) tornou o personagem
um vilão. Finalmente, explorou em
‘A Origem’ (2010) as possibilidades
mais criativas e subversivas da men-
te humana durante o sono.

Em ‘O Cavaleiro das Trevas
Ressurge’ apresenta a força incon-
trolável do vilão Bane e seus pla-
nos de destruição de Gotham
City, o instinto de sobrevivência
de uma anti-heroína gatuna e a
ânsia da população da cidade por
notícias de seu vigilante mascara-
do, desaparecido há oito anos.

Nolan transcende as próprias
regras e faz da trilogia com o Bat-
man uma única mágica, com cada
filme correspondendo a uma etapa
de seu grande truque.

São muitas as peças do ato final
de Nolan para a sua ilusão com o
homem-morcego, mas elas estão à
vista de todos. E você? Quer ou
não enxergar? Ramon Vitral
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