
Orelha
Aleatório, mas tão pouco usual que me-
rece uma citação. É o ‘Rosebud’ – mote
de ‘Cidadão Kane’ – de ‘Veludo Azul’

Silêncio
Repare nos diálogos. Principalmente
nos instantes finais, os personagens de
Lynch parecem... ficar... sem... palavras

Angelo Badalamenti
As trilhas sonoras do compositor
americano estão presentes em 12
filmes – o primeiro foi ‘Veludo Azul’

Mary Sweeney
Ex-mulher do diretor, trabalhou
como editora ou produtora em nove
filmes, começando em ‘Veludo Azul’

Beijos
Sempre intensos e de longuíssima
duração, em ‘Cidade dos Sonhos’,
‘Veludo Azul’, ‘Coração Selvagem’...

Manias
No topo da lista, ‘Twin Peaks’: da torta
de cereja do Agente Cooper ao tronco
carregado como um bebê pela ‘Log Lady’

Harry Dean Stanton
Um dos atores mais cult de Holly-
wood, é outro colaborador de
Lynch: trabalhou em seis filmes

Mr. /Mrs.
Mr. Eddy, Mr. Reindeer, Mrs. Ken-
dal, Mr. Zydowicz, Mr. Beaumont,
Mr. Roque, Mr. Carr-Gomm...

Acabou?
Um final aberto, nem sempre ao gosto
do público, geralmente prevalece. Não
se surpreenda com destinos trágicos

Entendeu?
Difícil é encontrar alguém com
100% de certeza sobre a sua inter-
pretação de um filme do diretor

Kyle MacLachlan
Viveu personagens emblemáticos de
Lynch em ‘Duna’, ‘Twin Peaks’ (oh,
Agente Cooper!) e ‘Veludo Azul’

Anos 50
A década é referência para os visuais
dos filmes, cheios de gramofones,
carros antigos e penteados retrô

Loiras
Laura Dern, Naomi Watts, Sheryl
Lee, Peggy Lipton, Virginia Madsen...:
morenas não têm vez com Lynch

Anões
Marcam presença silenciosa em ‘Velu-
do Azul’, dançam sozinhos e falam
de trás pra frente em ‘Twin Peaks’

Insetos
Assim como nos silêncios, os closes
em insetos também se acentuam
nos momentos mais introspectivos

Violência
Assassinatos, acidentes e ataques de
fúria são constantes – como o surto de
Dennis Hopper em ‘Veludo Azul’

Deformações
Além do protagonista de ‘O Homem
Elefante’, filma outras aberrações, co-
mo a criança mutante de ‘Eraserhead’

Múltiplas personalidades
Laura Palmer, de ‘Twin Peaks’; Betty
(ou Diane?), de ‘Cidade dos Sonhos’;
Fred Madison, de ‘A Estrada Perdida’...

Veludo
O tecido, adorado pelo diretor, está
em ‘Veludo Azul’, claro, e em vários
dos ambientes de ‘Twin Peaks’

Recorrentes (e aleatórios)
Elementos como a chave azul de ‘Cida-
de dos Sonhos’ são fundamentais à tra-
ma ou estão lá apenas para confundir?

Fábricas
Cenário que se repete em ‘O Homem
Elefante’, na madeireira de ‘Twin Peaks’
e na fabricante de lápis de ‘Eraserhead’

Olhos
Planos de câmera fechados nos olhos
dos personagens também têm presen-
ça certa. Não pisque e verá

Sonhos
Nem só os enredos das histórias são
oníricos – muitos dos filmes também
têm ambientes assim

Entre longas, curtas e séries, David Lynch dirigiu, até hoje,
42 produções. Repletas de simbolismos e significados
obscuros, elas seguem padrões. Tenha-os sempre à vista
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Jack Nance
Um dos atores-fetiche do diretor,
atua em sete filmes de Lynch – e
é o protagonista de ‘Eraserhead’

+EXCEÇÃO: Em
‘Uma História Real’
Lynch tem seu momento
mais linear (e mundano)

+WEIRDOS: seres
aleatórios e estranhos
em ‘Rabbits’ (2002)


