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Assim como ‘Elysium’, outros lançamentos de 2013
foram dirigidos por novos cineastas que despontaram
com curtas e foram apadrinhados por veteranos

ESTRADA:
CURTA

● A história do diretor argentino é se-
melhante à de Blomkamp. Quando lan-
çou o curta ‘Mama’ na internet, Mus-
chietti impressionou o cineasta mexica-
no Guillermo del Toro, da série ‘Hell-
boy’ e ‘O Labirinto do Fauno’ (2006),
que resolveu bancar uma versão amplia-
da e com grande atores da história origi-
nal. Com apresentação de del Toro, o
curta está disponível em bit.ly/1Mama

● Menos assustador e impactante que
a obra de pouco menos que quatro mi-
nutos que o precedeu, Mama (foto)
chegou aos cinemas nacionais no mês
de abril, com Jessica Chastain no papel
de uma tia assombrada por uma fantas-
ma apegada às suas sobrinhas. As me-
lhores cenas da produção, no entanto,
apenas reproduzem imagens do curta.
Mas Muschietti não está parado: en-
quanto Alvarez ainda não anunciou sua
próxima obra, o argentino está atrelado
a novas empreitadas de seu mentor.
Um antigo projeto dos estúdios Univer-
sal de dar nova vida a seus clássicos de
monstros, conduzido por del Toro, po-
deria ter Muschietti como diretor de
uma refilmagem da ‘A Múmia’ (1932).

REPRODUÇÃO

Passados
promissores

● Apenas o segundo longa-metragem
do diretor, ‘Elysium’ é a sétima produ-
ção de Neill Blomkamp, levando em
conta os curtas dirigidos por ele. Lança-
do em 2006 e com apenas seis minutos,
‘Alive in Joburg’ mudou a carreira do
então animador de efeitos especiais.
Sobre a chegada de um grupo de aliení-
genas em Johannesburgo, o curta pode
ser assistido em bit.ly/NeillAlive

● Convidado pelo diretor da trilogia
‘Senhor dos Anéis’, Peter Jackson, a
dirigir a adaptação do game ‘Halo’, da
Microsoft, Blomkamp foi surpreen-
dido quando os estúdios respon-
sáveis optaram por não levar
adiante a produção. Jackson
então teve a ideia de apro-
veitar as estruturas e con-
ceitos criados pelo jovem
diretor para o longa
não realizado
em uma nova
versão do
curta de
2006. Em
2009, o esforço coleti-
vo resultou em Distri-
to 9 (foto), indicado a
quatro Oscar, incluindo me-
lhor filme. O enredo expande
o conceito da obra original,
com o ator Sharlto Copley
(um inescrupuloso vilão em
‘Elysium’) interpretando um
funcionário do governo da Áfri-
ca do Sul que acaba lutando
pelos alienígenas que tentam
fugir da Terra.

● São raros os casos de diretores res-
ponsáveis pela refilmagem de suas pró-
prias obras. Apesar do sucesso de sua
trilogia ‘Homem-Aranha’, Sam Raimi é
cultuado principalmente por sua série
de terror Evil Dead. Quando resolveu
produzir uma nova versão do longa de
1981, Raimi convidou o desconhecido
cineasta uruguaio Fede Alvarez. Com
apenas curtas no currículo, Alvarez cha-

mou atenção de Raimi ao
lançar o vídeo ‘Ataque de
Pânico!’, de apenas seis

minutos, em 2009. No me-
lhor estilo ‘Círculo de

Fogo’, Alvarez mostra
Montevidéu sendo
invadida por um

exército de robôs
gigantescos e na-
ves espaciais. O

curta está disponí-
vel no link bit.ly/Ad-

Panico.

● Bancado por Rai-
mi, Alvarez foi suces-
so perante audiên-
cia e público quan-

do ‘A Morte do Demônio’
(foto) foi lançado, no pri-
meiro semestre de 2013.

Com técnicas e angulações
semelhantes à do tutor, o

cineasta uruguaio concebeu
uma obra ainda mais trash,

assustadora e nojenta que as
produções de Raimi. No entan-

to, sua pérola continua sendo o
curta de ficção científica.
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+Apesar da produtiva safra de
2013 de cineastas oriundos de curtas-
metragens, o percurso é comum.
Outros diretores experientes tam-
bém começaram suas carreiras com
obras de poucos minutos:

● Oito anos antes de filmar ‘Taxi
Driver’ (1976), Martin Scorsese pro-
duziu ‘What's a Nice Girl Like You
Doing in a Place Like This’, sobre
um homem obcecado por um qua-
dro. Veja em bit.ly/estreiaMartin

● Aos 20 anos, David Lynch lançou
‘Six Men Getting Sick’ (1966).
Os enredos pouco convencionais
de ‘Veludo Azul’ (1986) e ‘Cidade
dos Sonhos’ (2001) já estão presen-
tes na estreia do autor:
bit.ly/estreiaLynch

● Refilmado pelo próprio diretor
em 1996, ‘Bottle Rocket’ foi o curta
de estreia de Wes Anderson (‘Moon-
rise Kingdom’): bit.ly/estreiaWes

● Em ‘Geometria’ (1987, foto)
Guillermo del Toro conta a história
de um estudante que procura espe-
cialistas em magia negra para passar
numa prova de matemática:
bit.ly/estreiaToro
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