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King Kong chega ao vídeo
Um kitsch dos efeitos visuais sobre um macacão de arame e pele de coelho massacrado pela Holywood pré-ecológica
Cláudio Rocha

Desde que King Kong trepou no Empire State Building, nos
idos de 1933, Hollywood jamais foi a mesma. Mais de meio século
depois de sua primeira exibição, a fita chega finalmente ao vídeo,
através de uma nova produtora do mercado - a Continental Vídeo
Filmes. Quase tudo já foi falado sobre a eletrizante história de uni
gorila gigante que cai de quatro por uma loira e termina massacrado
pela sociedade de consumo pré-ecológica dos anos 30. A verdade é
que os diretores Meriam C. Cooper e Emest B. Shoedsack acerta-
ram em cheio ao contar a psicológica história do "macacão" que
cobiça um dos ícones da cultura ocidental e vira, literalmente, suco
de tomate.

King Kong é tudo isto e muito mais. Parte de um super pacote
de clássicos, o filme é mesmo de arrasar. As cenas são gigantescas,
e a história, uma das melhores já criadas para o cinema de
aventuras. Imitada à exaustão, a fita sobrevive heroicamente há
mais de 60 anos e consegue empolgar da primeira à última cena,
mesmo após a investida de Steven Spielberg no "Parque dos
Dinossauros". Spielberg, aliás, presta uma super-homenagem ao
"classicão": Reparem o portal de entrada do Jurassic Park. Onde
você já viu aquilo antes? Se hoje a fita é considerada por muitos um
amontoado de clichês e obra-prima Kitsch, para a época, o filme
representou um grande laboratório de pesquisas que resultou emum

extraordinário avanço técnico. O gorilão, feito de arame e pele de
coelho, é uma figura aterradora e, ao mesmo tempo, frágil que,
privado de seu habitat natural, arrasa com metade de Nova Iorque.
Isto, claro, sem se esquecer deter sempre à mão a loirinlia Fay Wray
que, após uma das interpretações mais "chocantes" da história do
cinema, jamais teve outra chance na Sétima Arte.

Os cenários monumentais de King Kong seriam torrados anos
mais tarde por David O. Selzmck, no clássico dos clássicos "... E o
Vento Levou", durante a grandiloqüente seqüência do incêndio de
Atlanta.

Além de King Kong, a Continental traz também outros filmes
raros, antes restritos a cinematecas. Agora, você poderá ver em casa
pérolas como Nosferatu de Marnau - uma das obras-primas do
impressionismo alemão—, O Homem Mosca, de Harol Lloyd, Luzes
da Cidade, de Charles Chaplin, entre outros. Tudo em versão
original— em preto e branco— com legendas em português. Tudo isto
para você não ficar com aquele ar de ignorante quando algum
cinéfilo arrogante citar clássicos como referências a filmes como
Drácula, de Francis Ford Coppola, que chupa alguma inspiração
em Nosferatu. Por falar emDrácula, proteja-se com algumas réstias
de alho e prepare seu crucifixo, pois ainda este mês ele vai mostrar
seus caninos no Videoclube.

O macacão que enfentrou
dinossauros em tempoa de

efeitos visuais precários


