
Mágica (e piada) não se explica. Os princípios
ilusionistas da obra de Nolan estão aqui só como
teaser para você (re)ver os filmes, com outros olhos

PARTES
DO PLANO

“No 1º ato, o
mágico mostra um
objeto ordinário e
aparentemente
normal. Claro,
provavelmente
não é.”

“No 2º ato, ele
transforma o
objeto em algo
extraordinário e
você busca decifrar
a ilusão. Mas você
não quer enxergar.”

A morte da
mulher do
personagem de
Guy Pearce é o
estopim para a
jornada do marido
sem memória

A mulher de um
mágico morre e o
acidente acirra a
rivalidade com seu
maior concorrente

Paixão de Harvey
Dent e Bruce
Wayne, Rachel não
sobrevive aos
planos do Coringa

Morta por não
diferenciar os sonhos
da realidade, Mal
sobrevive nos sonhos
de seu marido

“Você quer ser
enganado. E fazer
algo sumir não é o
suficiente: há o 3º
ato, o mais difícil,
o grande truque.”

Robert Angier consegue
reproduzir o truque do rival
com técnicas diferentes.
Com a ajuda do inventor
Nikola Tesla, ele pasa a usar
uma máquina que cria
clones dele mesmo para
emular a ilusão do
teletransporte.

Na Londres do final do século
19, dois aspirantes a mágicos
brigam após o acidente que
resulta na morte da mulher
de um deles. Em carreiras
separadas, um deles cria
o truque ‘O Homem
Transportado’ – e vira motivo
de obsessão para o rival.

A mãe de Bruce
Wayne é
assassinada e seu
colar vira símbolo
da tragédia do
futuro Batman

Irá Nolan quebrar
seu padrão? Ou vai
sobrar para as
novatas Selina Kyle
e Miranda Tate?

Leonard segue as instruções
que tatuou no próprio corpo e
se orienta pelas fotos que
tirou. Ele busca àquele que
acredita ser o assassino: John
G. Em sua jornada, passa a
contar com a ajuda de outras
pessoas aparentemente
envolvidas no ocorrido.

Tido como exemplo de
policial e respeitado graças
às suas investigações em
Los Angeles, o policial Will
Domer é deslocado para o
Alasca para desvendar o
assassinato da jovem Kay
Connell em uma pacata
cidade do norte dos EUA.

Uma foto Polaroid e um
homem morto com um
tiro na cabeça. Em um
quarto de hotel, Leonard
Shelby conta ser incapaz
de memorizar eventos
recentes por causa de um
ataque de dois homens que
mataram sua mulher.

Em busca do assassino,
Will Domer mata seu
parceiro por acidente. Ele era
a única pessoa que sabia das
práticas irregulares de
Domer no departamento de
polícia. Sem se por naquela
região do mundo, o sol
impede que o detetive durma.

Angier forja a própria morte
e seu rival, Alfred Borden, é
condenado à forca pelo
assassinato. Borden sofre a
pena, mas é revelado que
ele tem um irmão gêmeo
(o segredo por trás do truque
do ‘Homem Transportado’),
que se vinga matando Angier.
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O final do filme retoma as
cenas iniciais. Leonard
descobre que a morte de sua
mulher pode não ter sido
fruto de um ataque.
Insatisfeito com a solução,
ele passa a construir uma
nova memória e volta a
investigar a morte da amada.

Baleado e prestes a morrer,
Will Domer consegue matar
o assassino de Kay Connell.
Para uma jovem policial
do Alasca que acreditava
na índole do detetive,
Domer ainda revela ter
sido o autor do tiro que
matou seu parceiro.

Ladrões especializados
no roubo de informações
contidas na mente das
pessoas são contratados
por um empresário para
uma tarefa mais complexa
do que a habitual: inserir
uma ideia na mente de
um herdeiro bilionário.

A técnica de inserção
é semelhante à do roubo:
é preciso que o ‘assaltado’
esteja dormindo para que
um sonho seja encenado
em sua mente. Porém,
para que a inserção ocorra
são necessárias quatro
camadas de sonho.

É também uma
jovem morta que
move a trama do
detetive Will
Dormer no Alasca

A ideia é inserida, mas um
dos membros da equipe de
inserção é morto e vai parar
no limbo ( o subconsciente
coletivo). Mas Cobb
(Leonardo DiCaprio), o
protagonista, aparentemente
consegue sair do limbo.
Aparentemente.
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NOLAN E AS
MULHERES
Um dos mais tradicionais
números de mágica coloca
uma mulher dentro de uma
caixa, para serrá-la em
várias partes. Coincidência
ou não, as protagonistas de
Nolan não costumam sair
inteiras de seus filmes.
Relembramos algumas
delas e, xô spoiler!, fazemos

mistério sobre as duas
novatas de Batman
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