
O Ilusionista, de Jos Stelling, e as duas faces da loucura no cinema

   O Ilusionista, filme do diretor holandês, Jos Stelling, produzido em 1984,  foi  o grande

vencedor do prêmio do Público da 9ª Mostra de Cinema de São Paulo.  É um desses

filmes  que  deve  ser  revisto de  tempos  em  tempos,  pois  a  cada  observação  mais

absorvemos  das imagens,  fazendo surgir  novas  impressões  e interpretações  devido á

sua subjetividade.

   Sem diálogos,  esta  obra-prima da  interpretação  apresenta apenas  som ambiente,

vozes disformes, grunhidos etc.  A música contribui com uma atmosfera tanto de forma

diegética (quando o público e os personagens a ouvem) quanto não diegética (apenas o

espectador a escuta) ou  metadiegética  (reforçando, em alguns casos,  algum clímax ou

elementos psicológicos de um personagem). 

  O  trabalho  de  imagens  é  de  tal  forma sinalético  e  bem-apresentado que  qualquer

tentativa de explicar o que acontece na tela, por meio de palavras, tiraria toda a carga

dramática e simbólica que norteiam as cenas. Encontramos salmos bíblicos em placas de

ônibus,  mensagens subliminares nos cenários, objetos com significados figurados, um

outdoor  cujo  anúncio  narra  os  sentimentos  do  personagem,  linguagens  corporais

eficientes, gestos e expressões que nenhuma palavra poderia substituí-los de modo a

representar melhor e mais fielmente o andamento da história. 

   Ao abordar duas possíveis faces da loucura, a do artista que é incompreendido na

sociedade,  pois  não se enquadra nos supostos padrões de normalidade,  e a do doente

mental, cujo preconceito e intolerância segrega,  Stelling aproxima-se de Michel Foucaut

em sua obra “A História da Loucura”, em que descreveu o fenômeno da loucura desde o

Renascimento  até  a  Modernidade,  demonstrando  o  processo  pelo  qual  o  louco  foi

perdendo, com o advento da psiquiatria e da higienização social, sua identidade  e sua

cidadania, não sendo dono de seu próprio pensamento e comportamento. Wilhelm Reich,

em “O Assassinato de Cristo”, descreve esta mesma sociedade como uma prisão onde o

louco seria aquele que viu a saída da prisão e não conseguiu superar o pavor comum de

se aproximar dela. 

   Em O Ilusionista, cada cena é precisamente medida e explorada através da linguagem

não verbal, como uma aula de comunicação universal. Este filme resgata parte da magia

do  cinema  silencioso,  indo muito  além  do  que  simplesmente  contar  uma  história,

questiona os parâmetros da dita normalidade de uma maneira nunca antes retratada em

uma película.

Por: Claus Farina – Historiador e Técnico Em Assuntos Culturais


