
C
apa

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777.
QUANDO: 12h/22h (sáb., dom. e fer., 11h/21h;
fecha 2ª). Inauguração: hoje (11). Até 12/1/2014.
QUANTO: R$ 10 (3ª, grátis). www.mis-sp.org.br

“Sempre sorrio quando vejo os bi-
lhetes de Kubrick com instruções
para algumas das filmagens que fiz
em ‘O Iluminado’ – todas as suas
explicações terminavam com ‘Qual-
quer coisa diferente será RUIM,
RUIM, RUIM’.” Quem conta a histó-
ria ao Divirta-se é o alemão Jan
Harlan, produtor executivo do fil-
me, lançado em 1980. Além do longa
estrelado por Jack Nicholson, Har-
lan (que dá uma aula magna durante
a mostra – leia na pág. 12) foi parcei-
ro do diretor em outros três traba-
lhos, ‘Barry Lyndon’, ‘Nascido para
Matar’ e ‘De Olhos Bem Fechados’.

A obsessão de Kubrick por seus
princípios e ideias, ressaltada pe-
lo amigo, é uma das características
mais conhecidas do cineasta, que
morreu em 1999. Casado três vezes,
ele viveu com sua última mulher,
Christiane, irmã de Harlan, por
mais de 40 anos e teve dois filhos.

Nascido no dia 26 de julho de
1928, o diretor começou a carreira
como fotógrafo da revista ‘Look’.
Em 1950, filmou seu primeiro docu-
mentário e, em 1953, estreou na fic-
ção com ‘Medo e Desejo’. Foi indi-
cado a seis Oscar, mas venceu ape-
nas o de melhores efeitos especiais,
em 1969, por ‘2001: Uma Odisseia
no Espaço’. Em 1997, ganhou o Leão
de Ouro do Festival de Veneza, que
reconheceu o conjunto de sua obra

Além do perfeccionismo e da bus-
ca por novas técnicas de filmagens,
Kubrick é lembrado pela investida
em diferentes gêneros. Seus lon-
gas narram dramas, romances, fic-
ções científicas, comédias, guerras
e até eventos históricos. Dois anos
após sua morte, Steven Spielberg
dirigiu um de seus antigos projetos:
‘A.I. – Inteligência Artificial’ (2001).
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Durante meses, um arquivista do Deuts-
ches Filmmuseum, de Frankfurt, vascu-
lhou cômodos e caixas de uma antiga
mansão próxima a Londres. Seu objeti-
vo era identificar e catalogar roteiros,
cadernos de rascunho, fotografias,
cartazes, lentes, câmeras. Dessas desco-
bertas feitas pela casa e pelo universo
de um dos mais importantes nomes do
cinema mundial, nasceu a exposição
Stanley Kubrick, que chega hoje (11)
ao Museu da Imagem e do Som (MIS).

A mostra – que tem curadoria de
Hans-Peter Reichmann, do museu ale-
mão, e colaboração da viúva do cineas-
ta, Christiane Kubrick – reúne mais de
500 objetos, como figurinos, objetos de
cena, documentos, desenhos e anota-
ções pessoais. Expostos ao lado de tre-
chos de filmes, eles revelam detalhes e
curiosidades do que está por trás da
produção de suas obras, incluindo clás-
sicos como ‘2001: Um Odisseia no Espa-
ço’ (1968) e ‘Laranja Mecânica’ (1971).

São Paulo é a décima cidade do mun-
do a receber a exposição – que acaba de
passar por Los Angeles, onde atraiu
quase 250 mil visitantes. Aqui, ela ga-
nhou uma cenografia especial, idealiza-
da por André Sturm, diretor do MIS.
“Os filmes do Kubrick têm sempre um
personagem no limite; então, achei que
tínhamos de fazer uma exposição em
que o espectador também ficasse no
limite, com uma experiência sensorial
que propiciasse entrar no clima desses
filmes”, explica. Preparado para essa
viagem? Marina Vaz e Ramon Vitral
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Intervalo.
O diretor ao lado de
Jack Nicholson, no
set de ‘O Iluminado’

Depois de atrair milhares de visitantes pelo mundo,
exposição sobre Stanley Kubrick chega hoje (11) à
cidade – com mais de 500 objetos e trechos de filmes


