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Objetos de cena, claquetes, figurinos, desenhos,
rascunhos e cadernos de anotações contam,
dos filmes de Kubrick, o que não foi para as telas

ATRÁS DAS
CÂMERAS

MIS/DIV.

Desde que assumiu a direção do MIS,
em 2011, André Sturm já pensava em
trazer esta exposição para o Brasil. De-
pois de conseguir, ele quis mais: deci-
diu que, aqui, a mostra teria uma ceno-
grafia especial, que permitisse ao pú-
blico uma “experiência sensorial”. Ca-

da obra de Kubrick ocupa um ambiente
que remete ao clima do próprio filme.
A sala dedicada a ‘Barry Lyndon’ (1975),
por exemplo, é cheia de candelabros –
uma referência à história, que se passa
no século 18, e à opção de Kubrick por
não usar, nesta filmagem, luz artificial.

O violento delinquente Alex DeLarge (acima) é um dos personagens mais lem-
brados da filmografia de Kubrick. O universo de Laranja Mecânica (1971)
vem, na mostra, por meio de claquetes de cena, figurinos e até as manequins que
integraram o cenário do Korova Milk Bar, frequentado por Alex e seu bando. A
bengala do personagem, usada para dançar (e para agredir), também estará lá.
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Vários acessórios usados nas filma-
gens também poderão ser vistos de
perto. Entre eles, a máscara de estilo
veneziano usada por Tom Cruise em
‘De Olhos Bem Fechados’ (ao lado).
No último filme do diretor, de 1999, a
peça cobria o rosto do personagem Bill
Harford durante uma festa secreta e
libertina, em uma mansão de Nova
York. Na mostra também estarão o ca-
pacete do soldado Joker, de ‘Nascido
para Matar’ (1987), e as roupas usadas
pelas gêmeas de ‘O Iluminado’ (1980).

Que fazer um filme dá trabalho todo mundo sabe. Mas, diante de alguns itens que
integram a exposição, é possível entender mais sobre o (longo) processo que ante-
cede as filmagens. Entre os itens, estão anotações feitas pelo próprio Kubrick nas
páginas de livros que inspiraram seus filmes. Outro exemplo são desenhos e esbo-
ços de objetos, como os da nave espacial de ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’ (1968)
e do helicóptero usado nas filmagens de voo de ‘Nascido para Matar’. Tem tam-
bém um modelo do ‘jardim-labirinto’ que dá ares mais sombrios a ‘O Iluminado’.
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Dois filmes não con-
cluídos – Napoleão e
Aryan Papers – tam-
bém ganham espaço.
No primeiro caso, são
expostos cadernos
com anotações de
Kubrick sobre a histó-
ria de Napoleão e do-
cumentos fac-simila-
res escritos pelo impe-
rador. “Ele era extre-
mamente detalhista;
tinha as ideias dele e
as levava às últimas
consequências”, diz
André Sturm, do MIS.

Uma ala da exposição
revela a importância
das trilhas sonoras. O
diretor costumava apro-
veitar músicas já exis-
tentes – e consagrá-las.
Tanto que um clássico
de Richard Strauss é
conhecido até hoje co-
mo... o tema de ‘2001:
Uma Odisseia no Espa-
ço’ (ao lado). “Ele criou
marcas que fazem parte
da cultura pop ociden-
tal”, diz Sturm.
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