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Entrevista com Karim A"inouzem 03 de dezembro de 2007.

Carol Domingues - Em seu filme auto-
biográfico Seams (1993) você fala que as
primeiras palavras que você aprendeu a falar
foram Banban, Dedei, Pinoca, Juju e IIka (ape-
lidos da avó, Branca, e das quatro tias-avós,
Zélia, Maria Ondina, Joanita e /lka, respectiva-
mente). Qual a importância dessas mulheres
para a formação do Karim?

Karim - Acho que foi muito importante por
várias razões. Meu pai não é brasileiro e não
mora aqui. Então, eu fui criado basicamente
pela minha mãe e pela minha avó. Elas foram
a minha família, aquelas de quem eu era mais
próximo. E a minha avó tinha quatro irmãs e
dois irmãos (um deles morreu quando Karim
tinha 15 anos e o outro ainda está vivo). Mas
eu acho que estar junto delas (da avó e das
quatro tias-avós) foi muito importante, porque
nenhuma tinha essa coisa de vitimização, o
lugar da mulher enquanto vítima, o lugar da
mulher enquanto alguém que tinha vivido
tragédias e tinha dores. Apesar de cada uma
delas ter uma vida bastante dura, eu nem diria
uma vida bastante dura financeiramente, mas
dura amorosamente, elas tinham uma coisa
de resistência de felicidade. Eu tive muita
sorte de ter sido criado dentro desse universo
feminino, porque também me permitiu
conhecer bastante o que era esse universo
dentro do contexto do Estado do Ceará, ou
mesmo do Nordeste, onde acho que tem um
machismo que é muito presente, que é muito
cruel. Eu comecei a fazer esse filme (Seams)
mais pela vontade que eu tinha de fazer um
álbum da minha família, essas imagens nem
iam ser filme.

Eu acho que filmei Seems, em 1990 ou
1989. Estava começando a mexer com vídeo
na época e queria fazer um registro em vídeo
dessas cinco mulheres. A única que está viva
é a minha avó, que tem 102 anos, e, mais
do que pelo desejo de fazer um filme ou um
documentário, foi uma vontade de tê-Ias em
vídeo, de ter um registro e um acesso a elas.
Tinha uma intimidade muito grande entre a
gente e isso era o que estava presente nas
entrevistas. Eu fui muito privilegiado porque
eram histórias de pessoas, isso parece meio
cafona de falar, eram histórias de pessoas de
alguma maneira vitoriosas, elas estavam ali
vivendo a vida delas de um jeito de nenhuma
maneira lamurioso ou triste. Eu tive muita

sorte de ter ficado num universo que era muito
daqui para frente: "Vamos daqui para frente.:
meu filho, porque o que importa é o que vem
(daqui) para frente". Minha avó se separou do
marido na década de 30 e ela nunca reclamou
disso, ela nunca contou essa história como
uma história triste. Eu acho que tive muita
sorte. Acho que isso foi muito definidor no
meu trabalho, e não só no trabalho, mas no
jeito de olhar o mundo.

Carol - Você fala que sua avó nunca se
vitimizou. Você acha que é por isso que gosta
da "alegria das pessoas" quando vai filmar?

Karim - Eu acho que tem uma coisa que
aprendi muito com elas, principalmente com
a minha avó: a dor é formativa, mas não
é definidora do que vai ser cada um. Antes
mesmo de fazer cinema, quando eu fazia
Fotografia, eram essas coisas (a alegria)
que eu sempre costumava olhar. Eu quero
dizer que não era simplesmente uma alegria
histérica e que estava tudo bem, não. Existia
uma dor, mas que essa dor estava sempre
em segundo plano. O que estava em primeiro
plano era mais uma coisa que está presente
no meu último filme (O Céu de Suely, 2006),
que tem até uma certa esperança.

Acho também que é uma coisa muito
relativa que eu tive, estava até falando com a
minha mãe outro dia, de que eu fico achando
que é uma coisa meio nordestina. Fazia
duas semanas que a gente não se falava e
eu perguntei: "E aí, está tudo bem?". "Não,
porque fulano morreu, porque sicrano num
sei o quê ...", (Eaí eu disse:) "Não, helio! Pára,
pára, pára! O que aconteceu de bom?". Então,
acho que teve muita coisa que eu aprendi com
essas mulheres, de que tinha uma vida para
viver e que essa vida vale à pena, que não tem
que baixar a cabeça e reclamar da vida.

Eu não sei se tem uma coisa de quando
eu fui criado, eu nasci em 1966 e a minha
juventude inteira era na época da ditadura.
Existia uma coisa muito ruim que estava
acontecendo no país, a minha mãe era
da Universidade (Iracema Lima Ainouz é
professora aposentada pela UFC) e teve
vários alunos que desapareceram. Então,
tinha uma coisa que era muito conjuntural,
de que, se a gente se apegasse às coisas que
eram dolorosas, difíceis, trágicas, eu acho
que ia ser difícil continuar com a vida. Daí eu
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Durante a votação
para decidir quem seriam
os entrevistados, Karim
foi o quinto escolhido pela
turma. Todo o grupo ficou
bastante animado com a
possibilidade de conhecer
o cineasta.

Cada um dos membros
da equipe de produção
já tinha vivido experiên-
cias ligada ao cinema.
André tinha participado
da produção de um curta,
Carol atuara como figuran-
te de um filme de Wolney
Oliveira e Diana gostava
de filmes coreanos, tanto
quanto Karim.

Inicialmente, a equipe
de produção pensava que
Karim estaria filmando em
Recife e por isso acredi-
tava que seria mais viável
a turma viajar para lá para
realizar a entrevista.



A vontade de viajar
para Recife foi frustrada,
quando descobrimos que
Karim estava, na realidade,
filmando uma série para a
HBO em São Paulo.

Para conseguir os
contatos de Karim, a
produção telefonou
para várias pessoas que
trabalhavam com cinema
em Fortaleza. Todas
indicaram novas fontes,
mas sempre advertiam:
"Por favor, não digam que
fui quem concedeu esses
telefones, ok?"

Quando conseguimos
finalmente falar com a
mãe de Karim, ela nos
repassou rapidamente os
telefones do filho, mas
disse que preferia também
que não revelássemos que
ela havia concedido os
números.

olhando para os filmes que eu tenho feito até
hoje, eu acho que tem um certo, desejo de
olhar para personagens que não se deixam
abater pelo o que a vida faz com eles.

Rodolfo - Qual foi a principal dificuldade
em crescer no Ceará sem uma presença mas-
culina? O senhor falou num Estado muito ma-
chista. Eu imagino que deva ter alguma difi-
culdade na sua infância, na sua adolescência.

Karim - Ausência do meu pai, especifi-
camente, e ausência do meu avô também,
porque eu nunca o conheci. Eu acho que
tem um lado que foi incrível porque tinha
uma liberdade, porque, se tivesse tido uma
presença de uma figura masculina definitiva,
teria sido bem diferente. Então, hoje em dia
eu olho para trás e vejo uma certa liberdade,
porque a ausência de um patriarca, a ausência
da figura masculina, dos quais seremos todos
a sombra, foi muito bacana. Acho que isso
permitiu uma ausência de uma autoridade em
última instância mesmo, sabe?! Só que teve
uma momento que isso foi muito complicado
porque todo mundo tinha uma autoridade
masculina e acho que foi nesse momento que
eu entrei no Colégio Militar de Fortaleza. Foi
uma opção muito engraçada porque foi uma
vergonha na minha casa eu entrar no Colégio
Militar. Eu entrei porque eu adorava estudar
Física e Matemática, e (o colégio) era grátis.
Eu estava provavelmente tentando encontrar
uma figura masculina ou uma outra estrutu-
ra de vida que fosse com um outro tipo de
autoridade que não fosse a feminina. Foi um
grande problema na minha vida porque pra
minha mãe foi uma grande vergonha, todas
as amigas da minha mãe eram de esquerda e
para minha mãe era constrangedor, ela nunca
achou que eu ia ficar no Colégio Militar.

Rodolfo - Você procurou preencher
essa lacuna?

Karim - Eu imagino que sim. Quando eu
olho a minha retrospectiva, não tinha nenhuma
razão para eu estar lá. No Colégio Militar é
uma loucura: você acorda 5h da manhã, tem
que fazer ginástica até às 7h e era um colégio
que você saía uma da tarde, enquanto todo

J/Euacho que tem
um certo desejo

de olhar para
personagens que

não se deixam
abater pelo o que a
vida faz com eles."

mundo saía dos outros colégios às onze e
meia. Se eu penso em retrospecto, penso que
tinha muito esse desejo de uma certa ordem e
de um outro tipo de ordem que não era a que
eu tinha em casa.

Rodolfo - Mas, Karim, esse desejo partiu
de você?

Karim - Não, partiu de mim. Não, quando
eu entrei no Colégio Militar eu tinha menos da
idade permitida, minha mãe teve que pedir
pro Ministro do Exército (Gal. Sylvio Frota que
em 1977 será responsabilizado por "suicídios"
de presos políticos) para eu entrar no Colégio
porque eu tinha nove anos. E também tinha
um certo orgulho, o Colégio Militar era o mais
difícil de entrar, tinha uma coisa de final de
infância e começo de adolescência, aquele
negócio de passar no exame de admissão e
tal. Eu acho que nada na vida você consegue
explicar por uma razão só, o que houve foi um
conjunto de fatores, e um dos fatores era esse
(preencher a lacuna da figura masculina).

Carol - Mas você não sentiu falta de um
pai, de um avô?

Karim - Ah, claro que eu senti. A gente
sente até hoje, a gente sente a vida inteira,
não é?! O que eu acho que foi muito bacana
assim na minha educação, na educação que
tive com a minha família, é que isso não
foi motivo de trauma, nunca foi motivo de
paralisia. Eu nunca fiquei paralisado na vida
porque eu não tive um pai que era presente,
porque eu nunca ouvi falar do meu avô.
Eu acho que você vai de alguma maneira
preenchendo essas lacunas: ou entrando no
Colégio Militar, ou sendo atleta de natação.
Enfim, você vai ali preenchendo ali com
coisas que não estão presentes.

André - De certa forma, você fala que
preencheu essas lacunas com o Colégio
Militar. Então, por que em várias entrevis-
tas você se refere ao seu pai de maneira
muito abrangente, como: "um argelino",
"um homem de família tradicional", "um
business man"?

Karim - Porque, na realidade, ele nunca
existiu. É engraçado você falar que é de forma
genérica, porque pensando bem é de forma
supergenérica. Eu sou amigo do meu pai hoje,
vejo o meu pai com certa freqüência. Mas eu
acho que a figura do pai, enquanto pai, no
sentido do homem que te criou, do homem
que está do teu lado, que dividiu teu cotidiano
quando você não sabia falar, (que estava lá)
no momento em que você aprendeu a andar,
eu nunca tive. E não é apenas que eu não
tive, eu nunca vou ter. E teve um momento
que na minha vida que cheguei para mim e
disse: "Humm, existe aqui uma falta". Mas é
óbvio que existe essa falta, ela vai ser sempre
presente: é melhor lidar com essa falta de uma
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maneira produtiva do que ficar lamentando o
empo inteiro dela. Sempre que eu me refiro

a ele é impossível me referir a ele de uma
maneira específica, enquanto um cara que
preencheu esse papel. Não, (pelo contrário)
ele é "um argelino", ele é "de uma família
tradicional", "um bussiness rnan", "um cara
legal" e tal, mas não é o meu pai de fato.

Quer dizer, é muito parecido com aquela
mesma coisa de você ser filho adotivo - eu
estava até escrevendo uma história esses dias
sobre isso - e tem uma hora que não adianta
você ir atrás do teu pai biológico, da tua mãe
biológica. Até adianta, acho que foi bom ter
conhecido meu pai, foi bom ter ido atrás do
meu pai, ter batido na porta do meu pai e dizer:
"E aí, tudo bem?!". Foi superbacana para mim,
mas também não vamos ter nenhuma ilusão
que teu pai biológico é mais importante que
teu pai adotivo. São duas funções diferentes e
eu acho que meu pai adotivo é minha mãe, e
minha mãe adotiva é minha avó; os papéis são
muito dinâmicos: você vai criando os papéis
e as pessoas vão ocupando. Dentro de uma
família que não é uma família nuclear clássica,
os papéis estão aí para serem ocupados e
reinventados de alguma maneira.

André - Em relação a essa reconfig uração
familiar, a posição da sua avó foi favorecida?
Porque, na verdade, todo mundo com que
a gente falou comentou sobre sua ligação
com a avó.

Karim - É verdade, o que aconteceu foi
o seguinte: a minha mãe trabalhava o dia
inteiro, então a minha mãe era o homem da
família, a minha mãe eram quem saía para
trabalhar. Ela é uma das primeiras mulheres
que eu conheci que não almoçava em casa.
A gente morava no Papicu (bairro da zona
leste de Fortaleza) e ela trabalhava no Pici
(bairro da zona oeste e onde fica o Campus
do Piei), então era superlonge de voltar pro
Papicu do Piei. A figura materna da minha
vida foi a minha avó e a figura paterna da
minha vida foi a minha mãe, que era arrimo
de família, que olhava o dever de casa. Essas
configurações se deram de outra maneira
e a minha avó foi fundamental, foi quem
me contou história, quem me viu andando,
quem me levou para o colégio: era muito
a minha avó que fazia esse papel. (Lá em
casa) era minha mãe, minha avó e tinha uma
empregada que estava morando conosco
uns 15 anos antes de eu nascer e alguém ali
era sempre mãe e alguém ali era sempre pai,
eram papéis que eram bastante dinâmicos.

Enfim, agora a minha mãe está virando mais
mãe porque está ficando mais velha, a avó está
virando mais avó porque está fincando muito
mais velha do que a minha mãe. São papéis
que a gente vai atribuindo e ocupando, mas

eu tenho prazer em ver a minha avó. Toda vez
que eu posso eu venho ver minha avó, que é
uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho.
PÔ,ela tem 102 anos e então tem uma coisa
meio assim de contagem regressiva, porque
não vai ter muitos anos mais.

Carol - Desculpa, pois só voltar um
pouquinho sobre essa história do seu pai.
Quando a gente estava vindo de carro aqui
para a Universidade, você falou que ele está
morando em Paris, na França. Como foi que
você realmente o conheceu?

Karim - Eu fui para Paris e encontrei meu
pai quando eu tinha 18 anos. Na realidade,
eu fui para Grenoby (no sul da França), e aí
eu sabia que meu pai e meu avô moravam
em Paris. Daí eu liguei para o meu avô, o avô
pai do meu pai, uma figura muito carinhosa e
superimportantenumafasepós-adolescência.
Eu encontrei primeiro meu avô e depois o
meu pai. Mas eu quem fui atrás, liguei. Na
verdade, meu pai sempre me procurou, eu
recebia cartas do meu pai do mundo inteiro:
Hong Kong, Londres, Genebra, (pausa)
Tóquio, dos lugares mais inesperados. Só
que teve uma hora na minha vida, eu acho
que devia ter entre nove e dez anos que eu
tomei uma decisão: "Você me manda cartas
do mundo inteiro? Não custa nada vir até
aqui!" e aí eu rompi voluntariamente qualquer
contato que eu pudesse ter com ele. E aí eu
fui me encontrar com ele com 18 anos. Tem
uma hora que você tem que encontrar ali,
um pouco tirar a limpo, ver aquela pessoa
fisicamente. Mas não foi nenhum encontro
maravilhoso, não tenho nenhuma epifania
desse encontro. "Ah, eu encontrei o meu
pai! Meu deus, que emocionante! Todos
choramos e tal". Não foi nada disso ...

Rodolfo - Por que o senhor acha que não
teve esse sentimento, Karim? Você acha que
estava prevenido demais dessa coisa toda.

Karim - Não, porque assim, bicho: eu
encontrei o cara que namorou a minha mãe,
entendeu? Na boa. Eu não encontrei o meu
pai. Isso não existia mais naquela altura do
campeonato. Na verdade, o que seria mais
correto era dizer que ele nunca existiu. Era o
que eu tava falando, ele nunca foi testemunha

"Eu acho que meu
pai adotivo é minha
mãe, e minha mãe
adotiva é minha, ,- ~avo; os papers sao

muito dinâmicos."
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Já eram mais de 21
horas quando Carol re-
solveu ligar para Karim.
Logo na primeira tentativa,
conseguimos falar com
nosso entrevistado.

No telefone, Karim foi
simpático e mostrou-se
bastante receptivo, mas
não hesitou em perguntar:
Afinal, como você con-
seguiu meu telefone?

Apreensiva e sentindo
um frio na espinha, Carol
solta um: ••Éééé.:" e re-
sponde que depois de
fazer tantas ligações, não
sabia mais quem teria ce-
dido o telefone dele.

Ao ouvir essa resposta,
Karim começa a rir e de-
safia: "foi a minha mãe, não
é?" Os dois caem na garg-
alhada e logo em seguida
Karim aceita o convite para
participar da edição da re-
vista Entrevista.



Apesar de ter sido um
dos primeiros a confirmar
a participação na revista,
Karim foi o último a ser en-
trevistado.

Ainda nessa primeira
ligação, o entrevistado
explica que a equipe de
produção deverá manter
contato com a sua assis-
tente Janaina, responsável
por cuidar de seus com-
promissos.

Depois desse primeiro
contato, feito ainda em
setembro, a equipe de
produção só voltaria a falar
com Karim em dezembro,
as vésperas da entrevista.

I J i

do meu cotidiano em nenhum momento da
minha vida. Quando eu o encontrei foi muito
bacana, foi muito cordial, mas em nenhum
momento existia o reconhecimento que ali
era uma figura paterna. Enfim.

Carol - Então a origem do teu nome
é argelina?

Karim - Não, o meu pai escolheu o meu
nome. Isso é que é ironia do mundo: se
eu fosse mulher a minha mãe ia dar o meu
nome, se eu fosse homem o meu pai esco-
lhia o meu nome. Então, é muito engraçado
porque, apesar de tudo isso, aos 18 anos
eu saí do Brasil e fui morar na França. Fi-
quei dois anos morando na França. Eu fui
embora da França, inclusive naquela época,
porque eu não era brasileiro, eu era argeli-
no. Pra quem eu dizia que era brasileiro, (as
pessoas diziam): "Não, você está mentindo,
você está de sacanagem. Você não tem co-
ragem de dizer que você é árabe". Foi muito
louco, quer dizer: eu nunca tive esse pai na
vida e, de repente, eu tenho essa herança
desse nome que eu tenho que ficar bancan-
do. E nem árabe eu sou porque meu nome
é mulçumano. Na realidade, o meu pai é de
uma etnia que é do norte da Argélia que
é berbere (conjunto de povos do norte da
África que se autodenominam Imazighen,
homens livres), e meu pai nem se dá bem
com árabes. É um curto-circuito que é muito
maluco: aos 18 anos de idade eu tive que
entender que eu não era daqui e que eu era
de um outro lugar que eu não conhecia e
que não adiantava dizer que eu não era de
lá. Eu acho que foi muito mais complica-
do encontrar o legado do meu pai do que
encontrar ele. O meu avô morreu com 98
anos, o pai do meu pai. O meu pai é o filho
mais velho e eu sou o primeiro filho da famí-
lia, então tinha uma coisa de "descobriram o
sucessor da tribo".

Diana - Karim, em algumas das suas
entrevistas a gente viu que a sua avó salvou
você de ter um outro nome. Você pode contar
como foi essa história pra gente?

Karim - A minha avó me salvou de ter
outro nome?! (pensativo)

André e Diana - Kemal ...

Karim - Ah, é verdade, a opção número
um. Assim, a primeira opção do meu nome
era Kemal e a única coisa que a minha avó
entendia era a sonoridade desse negócio
("que mal") e aí ela escolheu Karim, que era a
opção número dois.

Rodolfo - Você deve ser muito grato
por isso.

Karim - Não, não eu adoro Kemal. Pro-
vavelmente eu seria um outro ser humano
hoje. (risos) Por que Karim já é muito esquisi-
to, nunca na escola acertavam meu nome. Era
sempre uma confusão. Até hoje é "Sra. Ka-
rem, Sr. Karino". Mas Kemal deveria ter sido
muito duro, mas eu acho muito mais bonito.
Mas também quem sou eu para escolher o
meu próprio nome? (risos)

Hébely - Karim, os teus personagens
são muito marcados por uma idéia de
estranhamento, uma certa inadequação. Eu
queria saber se esse sentimento fez parte da
sua vida ou faz.

Karim - A vida inteira, até hoje, faz e eu
adoro ele. Sempre fez. Começa pelo nome
que para mim sempre foi superesquisito. Eu
estudava no Colégio Alvorada (colégio parti-
cular de Fortaleza que usa pedagogia piage-
tiana), era uma escola supermoderna. Daí,
nas festas do colégio nunca tinha o pai, tinha
só a mãe, e isso já era esquisito. Eu acho que
foi essa sensação que esteve muito presente
comigo, e acho que é por isso que eu vivi e I

vivo muitos anos fora do país. Por exemplo,
estou louco para morar na Alemanha porque
é um lugar onde acho que eu me sinto bas-
tante estranho, onde você nunca vai conse-
guir me dizer de onde eu sou. Durante muitos
anos na minha vida essa sensação foi bastan-
te complicada de lidar (pausa) e, em algum
momento da minha vida, eu entendi que isso
me dá muito prazer.

Esse ano eu fui para um festival de Cinema
em Sarajevo (capital da Bósnia-Herzegovina)
e foi incrível porque eu não entendia bem o
que falavam, tinha coisa em cirílico (língua
de origem diferente das indo-européias, o
uso do alfabeto cirílico é comum nos Bálcãs),
tinha coisa em alfa-arábico (variação da língua
arábe mais próxima do latim): era um local
onde eu não entendia os códigos e me dava
uma sensação muito grande de liberdade.
Essa sensação de estranhamento foi, em
alguns anos da minha vida, bastante difícil e,
de um tempo para cá, uns 15 anos, eu entendi
que isso me alimenta pra caramba.

Rodolfo - Karim, como você chegou a
esse processo? Quando foi que você achou
que essa sensação de estranhamento poderia
ser usada de forma artística?

Karim - Eu nunca achei que poderia
ser usada de forma artística. Não acho

REVISTA ENTREVISTA I 108



que foi uma decisão deliberada, que falei:
"Nossa, eu adoro estar num lugar onde eu
não entendo as coisas, onde eu não fale a
língua". Eu acho que meu processo criativo
é muito intuitivo, que vai emergindo assim
e que eu não tenho muito controle. Hoje eu
estou dizendo isso para você, mas você vai
muito pela minha vida. Com 18 anos eu fui
morar numa cidade no Sul da França onde
eu não conhecia ninguém, decidi que eu
não ia ter casa, que eu não queria gastar
dinheiro com aluguel que eu poderia ter uma
vida mais nômade, depois que fui me dando
conta que repeti muitas vezes esse padrão.
Então, não foi uma coisa deliberada, que eu
disse: "Isso é uma estratégia artística da qual
eu vou falar dela", Hoje em dia eu estou em
outro momento da vida, mas há alguns anos,
quando era uma possibilidade (me fixar num
local) eu preferi não ter porque descobri que
isso não me fazia bem.

Carol- Mas também isso tem haver com o
fato do teu pai viver mudando de cidade?

Karim- Não, meu pai nunca viveu mudando
de cidade. Não psicologize, não. (risos) Meu
pai não vivia mudando de cidade. Meu pai
sempre foi o contrário disso. Meu pai sempre
teve uma casa. Meu pai morou, depois que
eu nasci, muitos anos na Argélia, ele tem uma
casa na Argélia até hoje. Eele mora no mesmo
apartamento em Paris há 32 anos! Ele é o cara
mais sedentário que você pode imaginar. O
meu pai não tem nada de nômade, ele viajava à
trabalho e todo mundo fala, quando descobre
que ele é berbere: "Ah é nômade, homem
azul, tuareg do deserto (Povo descendente
dos Berberes, eram considerados antigos
"senhores do deserto do Saara". Construíram
a imagem dos "homens azuis': que nunca
mostram o rosto e têm a pele tingida de azul,
como mito para atrair o turista ocidental em
busca de exotismo). Pelo contrário, é o cara
mais sedentário que eu conheço. Ele mora no
mesmo apartamento desde que ele foi morar
na França. É impressionante e é desesperador,
eu acho. Mas enfim ...

Lorena - E essa necessidade de não se
fixar no lugar, permanece?

Karim - Um pouco. (calmo) Acho que não
permanece tanto porque fisicamente é muito
difícil você dormir numa cama diferente a cada
dois meses. O teu corpo sente essa diferença.
Mas ainda permanece, sim, permanece
bastante, mas com outra intensidade e é uma
coisa que me faz muito bem.

André - O segundo momento da entrevista
começa com a observação de que não
tivemos acesso a muitas referências sobre
a sua infância e adolescência. Houve mais
sensações e sentimentos que nos nortearam
nesse período. Eu gostaria de começar esse

c DCO

bloco perguntando se foi sua a idéia de
estudar Arquitetura e Urbanismo na UnB?

Karim - Na verdade, o que eu queria ter
feito era Ciências Sociais, só que a minha
mãe era cientista (Iracema Lima Atnouz era
professora do Depto. de Bioquímica da UFC)
e eu nunca banquei (essa história de) Ciên-
cias Sociais. Fazer Ciências Sociais era um
insulto, mas o problema dela com Ciências
Sociais não era o saber, mas era a coisa de
se chamar "Ciências" Sociais: "Daqui a dez
anos isso não vai existir", "Como assim vai
estudar Max Weber (sociólogo alemão)? Isso
lá é Ciência?!". Então, eu fui criado para ser
engenheiro aeronáutico porque minha mãe
queria que eu fosse engenheiro aeronáuti-
co, mas eu queria fazer Ciências Sociais e
acabei encontrando no meio do caminho a
Arquitetura. Arquitetura foi um pouco a mi-
nha solução PSDB (Partido Social Democra-
ta Brasileiro, partido de destaque na política
brasileira) e Economia foi um pouco outra
solução PSDB também (Karim chegou a cur-
sar alguns meses do curso de Economia na
UFC). Eu sempre gostei de pintura e Arqui-
tetura era um espaço onde eu podia estudar
cálculo e um monte de coisa bacana. Só que
eu fiz o exame de habilidade específica (na
UFC) e fui gongado e o único lugar onde não
tinha teste de habilidade específica no Brasil
era na UnB (Universidade de Brasília). Eu ti-
nha uma prima que morava em Brasília, então
juntou a fome com a vontade de comer: "Eu
vou ter que passar nesse vestibular de qual-
quer jeito". E aí eu passei em Economia aqui,
passei em Brasilia, e tranquei o curso aqui e
fui fazer Arquitetura lá. Na verdade, eu que-
ria ter feito USP (Universidade de São Paulo),
mas eu era muito novo e não tinha a menor
chance de morar sozinho em São Paulo.

Rodolfo - Por ironia do destino você
acabou na Arte. Eu gostaria de saber de onde
veio esse interesse já que não parece ter vindo
de origem familiar.

Karim - Nem hoje em dia eu acho que sou
artista, eu adoraria ser um artista, mas eu acho
que tenho outra prática. Mas, independente
dos nomes com que se chamem as coisas,
eu sempre tive muito interesse em cor, eu
acho que era uma das coisas que mais me
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Durante a preparação
do material de briefing,
todas as dúvidas que a
produção tinha eram es-
clarecidas com a Janaina
por telefone ou e-mail,
Sua caixa de e-mail deve
ter ficado lotada de tantas
mensagens que enviáva-
mos para obter mais infor-
mações.

Janaina, aliás, foi bas-
tante atenciosa com a
equipe de produção, sem-
pre pronta a atender nos-
sos pedidos. Ela chegou,
inclusive, a enviar dois
filmes de Karim: Seams e
Paixão Nacional.

Inicialmente, a entre-
vista havia sido marcada
para o dia 23 de novem-
bro, sendo alterada logo
em seguida para o dia 30
de novembro.



Depois de confirma-
da a entrevista, a equipe
de produção começou
a "agir", buscando falar
com amigos e familiares
de Karim. Iniciava as-
sim a saga da equipe de
produção na tentativa de
colher depoimentos.

Bolamos três planos
para conseguir os depoi-
mentos. O primeiro foi ten-
tar falar com a família que,
de cara, recusou o convite,
alegando que Karim não
autorizaria esse tipo de
contato.

O plano B da equipe
de produção foi procurar
ouvir uma das melhores
amigas de Karim, a estilista
Ruth Aragão.

interessava quando era pequeno, em Pintura
e, com o passar do tempo, Fotografia. Na
verdade minha visão é toda moderna, é que
eu tenho uma lente incrível que me permite
ver bem, é uma coisa totalmente artificial.
Eu acho que meu interesse por Arte vem
um pouco dessa impossibilidade de "ver
perfeito", mas também não sei se é isso.
Minha mãe sempre gostou de pintura, na
verdade a única coisa que eu nunca tive em
casa foi Música. Eu nunca aprendi a tocar
um instrumento, nunca se ouvia música em
minha casa, mas lá em casa sempre teve
muito livro de Pintura, foi uma coisa muito
presente, não como algo que eu fosse estudar
e tal, mas minha mãe tinha uma coisa curiosa,
ela não respeitava Ciências Sociais, mas ela
adorava Artes Plásticas. Minha mãe trabalhou
muito tempo fora, ela passava parte do tempo
aqui no Brasil e parte do tempo na França ou
na Escócia, pesquisando. Quando ela viajava,
ela sempre trazia livros de pintura e a gente
sempre teve um acervo de livros de pintura
superbacana. A coisa da pintura sempre foi
muito presente na minha casa, mais do que
pintura era o interesse por questões visuais.

André - Como Robert Bresson (diretor
de cinema francês do pós-guerra que ficou
mundialmente conhecido pelo título de "pai
espiritual do Cinema'}, sua trajetória na
sétima arte começa com o interesse pela
Fotografia e pelas Artes Plásticas. Isso foi um
privilégio ou um obstáculo, já que atrasou teu
contato com o cinema?

Karim - Eu acho que é um duplo. Sabe o
que é que acontece? Eu vou confessar pra
vocês uma coisa muito maluca: eu não tinha
idéia do que era Cinema quando fiz Madame
Satã (primeira longa-metragem de Karim,
lançado em 2002). Até tinha uma idéia, e não
falo isso com falsa modéstia, estou falando
tecnicamente, mesmo. Realmente eu sou
um cara que precisa estudar Dramaturgia.
Por exemplo, eu não tenho formação em
Dramaturgia. O que eu sei de Dramaturgia
eu aprendi sozinho e não faz muito tempo.
Construção de personagem, construção de
espaço narrativo e narração são coisas que
eu não domino. Até tive essa formação no
Mestrado (em Artes Plásticas, em Nova York),
mas de um jeito muito teórico. Por exemplo,
eu estava filmando ontem e me deparei com

"Eu não sou um cara.
e nem sei se eu vou.
virar um cara que

sabe fazer cinema."

a seguinte situação: tinham oito personagens
numa mesa no meio de uma reunião. Como
é que você filma isso?! Você tem que filmar
isso bem para contar essa história. Eu tenho
que ter vários eixos para as oito pessoas.
Tem uma engenharia de contar historias que
é supercomplicado, é uma coisa que eu não
sei, estou aprendendo.

Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho
outras qualidades: tenho um apuro visual, eu
tenho o maior tesão de discutir com o meu
diretor de arte sobre como é que vai ser a vi-
sualidade do filme, discutir com o meu fotó-
grafo como é que vai ser a luz; adoro discutir
tempo, ritmo, que é coisa de música mesmo.
São coisas que, para mim, são muito fáceis
por conta da formação em Arquitetura, onde
eu aprendi o que é era espaço, tempo ... e em
Pintura, onde aprendi o que é que era cor e
cromatismo. Eu tenho uma série de elemen-
tos que são muito úteis para o cinema e te-
nho uma série de elementos que, na realida-
de, me deixam numa puta desvantagem. Eu
não sou um cara, e nem sei se vou virar um
cara, que sabe fazer cinema. Eu não sou um
cara que sabe contar a história, por exemplo.
Eu sempre repito que eu não sou roteirista,
porque o roteirista é o arquiteto da narrativa.
O roteirista é o cara que fala: "Ah, eu quero
fazer um filme sobre o cara que vende bala
do outro lado da rua, que tem um chiqueiro".
O roteirista é um cara que sabe pegar a histó-
ria daquele cara e construir uma arquitetura
e contar uma história a partir disso. Isso eu
não consigo ...

André - Mas você dá muitos comentários
em várias produções ...

Karim - Mas dar comentários é uma visão
analítica. Eu não consigo levantar (enfatiza)
uma história como se levanta um prédio. Eu
consigo dizer que no prédio, a porta dele está
baixa, que você não consegue passar, que
a sala é muito pequena, que a ventilação é
ruim ... Eu consigo fazer isso num roteiro, mas
não consigo levantar um roteiro. E eu acho
que isso tem suas qualidades e desvantagens.
Eu sofro muito com isso. Assim, eu tenho
uma daquelas lousas brancas em minha
casa e agora anoto as idéias dos filmes que
eu quero fazer, porque as idéias vão e vem
embora. Isso é um problema porque eu vou
ser eternamente dependente de roteiristas. Eu
jamais vou conseguir fazer um filme (pausa),
a não ser que seja um filme completamente
experimental onde eu não tenha de contar
histórias. Isso pra mim é um problema, mas,
ao mesmo tempo, isso é uma vantagem. Eu
tenho coisas que outros diretores não têm,
eu tenho um entendimento de coisas que os
outros diretores não têm, então, uma coisa
ajuda a outra e vice-versa.
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Gabriela - a "alando ainda em outros
diretores, a sua experiência como diretor foi
diferente, porque o seu interesse pelo cinema
começou pela teoria. O que é que você
pensava fazer com tanta teoria?

Karim - Eu pensava em escrever artigos
sobre filmes. Eu adoraria escrever sobre
Cultura, ter um pensamento analítico sobre
o mundo hoje em suas expressões culturais
nas mais diversas formas. Mas eu fui estudar
Teoria do Cinema muito para estudar Teoria
da Cultura, para ter uma formação humanística
que fosse abrangente, pra poder estudar
Estruturalismo (corrente de pensamento das
Ciências Humanas inspirado na Lingüística
de Ferdinand de Saussurre). Psicanálise
(método de investigação do inconsciente
criado por Sigmund Freud) e também estudar
uma série de coisas que me iriam servir
como instrumento para poder trabalhar como
crítico de cinema ou acadêmico. Era muito
mais por um interesse que eu tinha em ter
uma possibilidade de uma avaliação analítica
da cultura, do cotidiano, do que propriamente
do Cinema. E Teoria do Cinema é um negócio
que tem 30 anos, é um saber muito instável
que acaba dependendo muito de outros
campos do saber que são mais estáveis.
Então, pra mim, fazer um mestrado em
História do Cinema foi uma maneira de me
formar intelectualmente. E, eu juro por Deus,
eu era muito mais interessado em vídeo-arte
no mestrado do que em cinema clássico.

Carol- Falando um pouquinho sobre o seu
Mestrado. Na sua dissertação você analisa
Handsworth Songs (documentário inglês
filmado em 1986 por John Akomfrah). um
filme que usa imagens de arquivo e narração
poética. São esses mesmos recursos que você
utiliza nos seus primeiros curtas-metragens,
Seams (1993) e Paixão Nacional (1994). Você
se influenciou por esse filme?

Karim - Eita, desenterrou! Eu fui fazer
mestrado porque tinha uma grande questão
que era: "por que o cinema tem que ser
narrativo?". Eu nunca entendia isso. Então,
fazer o Mestrado foi uma maneira de eu poder
tentar entender isso melhor, "cavucar" isso
de um jeito que me fosse útil. Foi quando eu
me deparei com o Cinema enquanto prática
política e instrumento de transformação. Uma
coisa que vem muito ali do começo do século
com o Construtivismo Russo (movimento
estético-político que esteve intimamente
ligado ao movimento revolucionário russo). e
também com os escritos de Walter Benjamin
(teórico da Escola de Frankfurt, famoso
pelo ensaio ')4 obra de arte na era de sua
reprodutibilidade técnica").

Então, eu fui me infectando daquilo e
acabei descobrindo essa turma da Inglaterra

que fazia trabalho coletivo. Eram cinco pes-
soas que tinham um coletivo, então não era
uma prática individual do mercado, do cara
que era diretor. Era uma prática coletiva, de
pessoas falando de um assunto que me era
muito familiar, porque Handsworth Songs é
sobre rebeliões que existiram na Inglaterra
entre 1981-85. Eram rebeliões praticamente
com reivindicações de grupos étnicos que
estavam morando na Inglaterra e que tinham
vindo das colônias.

Era exatamente o que eu tinha passado em
1985 quando fui morar na França, na época em
que aconteceu La Marche des Beurre (Marcha
de Manteiga, "manteiga" é uma gíria fran-
cesa para designar os árabes), que era uma
marcha dos imigrantes (contra a rejeição que
sofriam do Estado francês). Foi aí que eu me
interessei pelo trabalho de Isaac Julien (artista
plástico e diretor de cinema inglês, fundador
do "Senkoie Film" e do "Video Collective'í e
pelo Handsworth Songs, de John Akomfrah,
que é filho de nigerianos e que (também)
filmou na Nigéria um filme que falava da ex-
periência pós-colonial, muito parecida com
a experiência da família do meu pai: que foi
forçada a ir morar no território do inimigo, na
França, por causa da disputa de poder na pós-
revolução. Então, tinha isso, tinha a coisa que
não era um trabalho autoral, era um trabalho
coletivo, de verdade, e que tinha uma coisa
muito bacana de que "o que era dito" era mais
importante do que "como era dito". Isso pra
mim foi muito inspirador e acho que foi isso
que me fez vir (para o Brasil) filmar as minhas
tias depois que eu fiz o mestrado. Porque eu
entendi que cinema podia ser alguma coisa
que você faz no fundo do quintal e essa coisa
de fazer cinema artesanal marcou tudo o que
eu faço até hoje.

Na verdade, esse tipo de prática é muito
inspirada no começo do documentário na da
década de 20/30, com o Basil Wright (crítico
de cinema e figura-chave do documentarismo
inglês), Alberto Cavalcanti (diretor de cinema
brasileiro da década de 30) e essa turma
que fazia documentá rio na Inglaterra nessa
época influenciou os negros trabalhando
com documentário na Inglaterra na década
de 80. Então, tinha uma coisa da escola do
documentário, não o documentá rio do Jean
Rouch (etnólogo francês e figura chave do
cinema direto), mas um documentário onde
existia uma massa documental que nada era
encenado e a imagem que se filmava da massa
acabava virando um filme que era apropriado
pelo diretor. Então, isso foi superdeterminante
não só no Seams, mas em quase tudo (que
eu tilmeii. Então, eu acho que ter estudado
isso, e ter mergulhado nessa tradição desse
documentário, ali, do começo do século, me
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À princípio, Ruth ficou
bastante receosa de falar,
mas acabou concordando
em conversar com a equi-
pe. Tentamos marcar três
vezes um encontro e todos
eles fracassaram.

Só depois de terem
sido adiados dois encon-
tros com a estilista veio o
golpe fatal: Karim, mais
uma vez, não autorizaria
alguém tão próximo a nos
conceder uma entrevista.

Já estávamos em no-
vembro e a produção não
havia conseguido nenhum
depoimento da família e
dos amigos de Karim. A
saga continuava.

Na esperança de con-
vencer Karim a mudar
de opinião, a equipe de
produção enviou um lon-
go e-mail para Janaina ex-
plicando detalhada mente
a proposta da entrevista.
Em seguida, enviamos, via
sedex, três revistas Entre-
vistas para o endereço de
Karim.



Para saber a oprrnao
de Karim sobre as revistas,
a equipe de produção liga
para ele, mas, para o nosso
azar, ele estava dormindo
e preferiu não conversar
muito: "Não dava pra você
me ligar amanhã não? Eu
tava dormindo ..."

Sem a aprovação do
entrevistado e aconselha-
da pelo professor e co-
ordenador da disciplina,
Ronaldo Salgado, a equipe
de produção decide fazer
o briefing da entrevista
sem os depoimentos dos
familiares de Karim.

Para conhecer as
produções cinematográfi-
cas de Karim, são marca-
das várias sessões de cine-
clube com a turma, a partir
de 13 de novembro.

Os filmes exibidos
durante as sessões de
cineclube foram: Madame
Satã, Paixão Nacional,
Cidade Baixa, Seams,
Rifa-me, O Céu de Suely
e Sertão Acrílico e Azul
Piscina.

foi muito útil. Cinema para mim é igual tinta, o
que eu filmo, para mim, é um monte de tinta
que aí eu vou fazendo quadros.

Rodolfo - Karim, o teu cinema tem muito
da tua experiência de vida pessoal. Essa
experiência de vida, ela seria alvo dessa
questão do machismo, como política. Eu
queria que você falasse um pouco mais sobre
essa tua relação, por exemplo, sobre certos
temas políticos, como a questão do machismo,
principalmente aqui no Ceará, sua terra natal.

Karim - Eu não consigo muito, até adoraria
um dia e eu estou tentando isso, de verdade,
ter um certo desapego pessoal no que eu
faço, mas geralmente, eu não consigo muito.
Então, para o bem ou para o mal, é inevitável,
que tenha algumas questões que me são
importantes pessoalmente e que eu acho que
tem que ser faladas. Alguém tem que dar voz
a isso e eu acho que a questão do machismo
é muito importante. Eu fiquei falando antes da
minha avó, não é?! Ela se separou do marido
aos 23 anos, eu acho um absurdo que essa
mulher não tenha casado de novo, não tenha
feito sexo de novo, não tenha tido outros
filhos. Eu acho que é muito bacana que ela
seja íntegra, que ela não seja amarga, que
ela seja superbacana enquanto uma pessoa
digna, sabe? Que tenha ganho a vida dela,
tudo isso eu acho incrível!

Mas eu não acho incrível, de verdade
(enfatizal, as coisas das quais ela foi privada. E,
uma das razões, porque ela foi privada de um
monte de coisa, é por causa de uma estrutura
patriarcal que você tem em alguns lugares
onde isso não é permitido. Eu acho que essa
mulher tinha que ter casado 20 vezes, tinha
que ter tido mais não sei quantos filhos, ou
não ter tido filhos, tinha que ter podido viver
a vida dela de um outro jeito. Tem algumas
mulheres que conseguem. O Céu de Suely,
para mim, é muito sobre isso: ele é metade
do filme a história de vida da minha mãe que
voltou pra cá, ficou esperando o cara ligar,
o cara não ligava, o cara sumiu, o cara foi

embora, e eu ficava pensando: "Meu, minha
mãe devia ter se rifado. Se eu tivesse sido a
minha mãe, eu queria ter tido a liberdade e
o desapego". Não é você se rifar, é se rifar
enquanto ato simbólico, de ter reinventado a
vida dela de um outro jeito. Eu acho até que
ela se reinventou de um outro jeito: ela se
reinventou profissionalmente, se reinventou
enquanto mãe, de várias maneiras, mas eu
acho que existiam milhões de limitações que
não permitiam que ela explodisse enquanto
mulher. Isso é uma coisa que é, para mim,
muito importante falar porque eu vejo que isso
acontece até hoje. A gente tem algumas coisas
especificamente dentro do contexto do Brasil
de que a gente não fala e que vai destruindo a
vida das pessoas de um jeito muito cruel. Vão
destruindo a vida da gente, que eu acho que
o cinema tem essa capacidade de dizer "não
precisa ser assim, pode ser de outro jeito".
E eu acho que o machismo, no meu caso,
especificamente, ele é definidor.

Noutro dia eu estava vendo um filme do
Fassbinder (Rainer Werner Fassbinder, di-
retor e roteirista membro do Novo Cinema
Alemão), eu num sei se vocês viram, o filme
se chama Martha (1973): é um tratado sobre
o masoquismo feminino onde existe um acor-
do tácito. A história é sobre uma mulher que
é casada com um cara que é engenheiro de
concreto e a única coisa que ele fala com ela é
sobre as formas do concreto. E ele é de uma
crueldade com essa mulher ... Tem um dia
que ele vai tomar sol na varanda, e ela está ali,
e ele deixa ela dormindo, ela fica toda quei-
mada e depois ele transa com ela com uma
roupa de lã. Então, o Fassbinder vai no limite
das coisas, mas são questões que, para mim,
elas são pessoalmente importantes. Rifa-me
(média-metragem lançado em 1999) não me
interessaria tanto, se ele fosse só a história da
minha mãe. Ele me interessa enquanto filme
porque ele é a história da minha mãe, de al-
guma maneira, revisitada. É uma coisa que
eu até falei muito quando eu estava fazendo=-_ ~'2=..,... Sábado.., "- ..•._"-
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o filme e quando o filme ficou pronto que era
que ia tentar trabalhar com o Cinema enquan-
to uma rede de imaginar coisas que você não
teve, coisas que você não viveu, coisas que
jamais você vai poder viver.

Bruno - Karim, você se diz influenciado
por filmes americanos, não é isso?! Italianos,
russos, ingleses ... e do Cinema Brasileiro, não
há nenhuma influência?

Karim - Cara, aconteceu uma coisa muito
louca na minha vida que foi sair do Brasil
com 18 anos e depois voltar, ficar dois anos
estudando Arquitetura e (depois) me formar.
Eu morava em Brasília e, nessa época, tinha
um movimento muito forte de Cineclube
em Brasília. Então, a minha formação
cinematográfica, quando eu morava no Brasil,
era absolutamente Cinema de Arte Europeu.
Tinha o ciclo Bergman (lngmar Bergman,
diretor de cinema sueco, conhecido por
realizar "Morangos Silvestres") e acabou
que um dos poucos filmes de diretores
brasileiros que eu assisti foi o Júlio Bressane.
Quer dizer, eu vi dois filmes do Bressani,
Matou a Família e foi ao Cinema (1969) e O
Anjo Nasceu (1969). E aí eu fui embora em
87, eu viajei para os Estados Unidos.

Então, eu sou muito ignorante em Cinema
Brasileiro. De Chanchada (primeiro gênero
cinematográfico popular no Brasil) então,
eu não conheço absolutamente nada. Sinto
muita vergonha em dizer isso, mas Porno-
chanchada eu vi um monte e eu acho incrível.
Os clássicos da década de 60: Nelson Pereira
dos Santos (um dos precursores do Cinema
Novo e também primeiro diretor de cinema
a ser eleito para uma cadeira na Academia
Brasileira de Letras) e Glauber Rocha (ícone
do cinema brasileiro dos anos 60, diretor de
"Terra em Transe"), Rogério Sganzerla (dire-
tor de cinema brasileiro conhecido pelo pre-
miado "O Bandido da Luz Vermelha) e mais
um monte de gente assim. Eu vi muito pouco
e eu vi há muito pouco tempo ... E até tinha
um cara na universidade em que eu fiz mes-
trado que é um brasilianista desses clássicos
que escreve sobre o cinema brasileiro e tal,
então o pouco contato que eu tive de cine-
ma brasileiro foi através dele e fora daqui. Eu
não vou mentir, não é um cinema que tenha
sido marcante no meu gosto cinematográfico
e no meu repertório cinematográfico e até
tem alguns filmes que foram marcantes que,
quando eu descobri, eles foram realmente
reveladores, como foi Vidas Secas (1963),
do Nelson, como foi O Bandido da Luz Ver-
melha (1968), do Sganzerla, como foi o filme
da Suzana Amaral, A Hora da Estrela (1985).
Porque eles realmente foram muito revela-
dores e realmente mexeram com a minha
vida porque eram filmes que falavam de uma

realidade que eu conhecia muito bem que era
o Brasil, mas os que foram realmente defini-
tivos são poucos.

Eu não tenho uma formação, eu não
tenho um panorama variadíssimo do cinema
brasileiro, porque, pensando bem, eu passei
15 anos da minha vida, sem ver cinema
brasileiro, sem estar disposto a isso, vi foi muita
pornochanchada no canal Brasil (canal a cabo
que apenas exibe produções nacionais), que
eu acho que é um gênero que me interessa
"pra caralho"! Inclusive, um dos meus projetos
novos é baseado nesse gênero que eu tenho
visto muito. Talvez, ironicamente, seja um dos
gêneros que eu tenha mais visto.

André - Essa nova idéia é uma das que
estavam no quadro?

Karim - É, eu queria muito fazer um
filme, há muito tempo que eu estou louco
para fazer um filme sobre a ditadura, mas
de um outro lado, do lado da direita. Porque
eu fico muito impressionado como é que
tem gente que torturou e que está aí entre
a gente, na rua. Pais e amigos que a gente
nunca vai saber (quem são). Eu acho que tem
uma coisa com relação à história recente do
Brasil que eu acho que é muito esquisita, são
coisas que não são faladas e eu estou com
um projeto que eu estou superanimado. Eu
estou fazendo uma pesquisa sobre isso que é
sobre um censor de pornochanchada (cargo
de função política do regime militar que tinha
como função vetar conteúdos que fossem
contra o regime ou contra a família e os bons
costumes). Então, é um pouco uma história
de amor, uma história de amor platônica entre
um censor de pornochanchada na época da
ditadura e os personagens em torno dele que
são daquele universo dos militares e de uma
atriz de pornochanchada.

Lorena - Karim, você disse numa entrev-
ista para a Revista Contracampo que "sua
motivação para fazer cinema era política, no
sentido pior do termo, de convencer as pes-
soas, de mudar o mundo". Hoje em dia, a mo-
tivação é essencialmente política ou existem
outros fatores?

Karim - Eu acho que ela sempre é. Uma
vez marxista, eu acho que é praticamente

"Eu não vou mentir,-, .nao e um cinema
(o brasileiro) que

tenha sido marcante
no meu gosto

cinematog ráfico."
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Depois da exibição
dos filmes, eram feitas
discussões com a turma
para identificarmos algu-
mas características do
Karim, como diretor de
cinema. Essas discussões
foram fundamentais para
o grupo.

Uma das sessões de
cineclube aconteceu na
casa da Carol, onde a tur-
ma assistiu aos filmes: Ci-
dade Baixa e Seams. Todo
mundo ficou encantado
com o curta-metragem
autobiográfico de Karim,
Seams.

Como não tivemos
acesso aos depoimentos
dos familiares de Karim,
o filme Seams, por ser
autobiográfico, foi essen-
cial para conhecermos um
pouco mais sobre a vida
pessoal de nosso entre-
vistado.



A data da entrevista,
prevista para acontecer
em 30 de novembro, seria
confirmada até o dia 11,
mas não foi isso que acon-
teceu.

Por conta dos prazos
de filmagem de Karim, até
o dia 27 de novembro não
tínhamos a confirmação
da data da entrevista. Só
no dia seguinte, durante
a reunião de pauta, é que
a Janaina iria lançar a
bomba: "A entrevista não
poderá ser no dia 30"

Às vésperas da entrev-
ista, teríamos de remarcar
a entrevista para o dia 3 de
dezembro e Janaina deu o
ultimato: ou a entrevista
acontece na segunda ou
não tem entrevista. Entre
tudo ou nada, ficamos
com tudo e aceitamos a
nova data!

A maior dificuldade
com a nova data da entrev-
ista era porque ela caia no
mesmo dia da entrega do
projeto da monografia.

---

impossível deixar de ser marxista, entre out-
ras coisas. É muito curiosa a sua pergunta,
porque eu estou vivendo exatamente um
exercício nesse sentido: acabei de fazer O
Céu de Suely e ele foi um filme tão pessoal,
as feridas ficaram tão expostas que eu falei:
"Eu preciso agora aprender a fazer um exer-
cício de desapego, eu vou falar agora sobre
uma história que não é minha, sobre um as-
sunto que não é pessoal e eu vou tentar me
comunicar." Porque televisão é muito de se
comunicar, não dá pra você ser muito pes-
soal. Tem hora que eu fico fazendo filmando
e falo: "Como que isso vai de alguma maneira
mexer na vida de alguém?". Eu acho que isso
é uma coisa que nunca vai deixar de ser im-
portante pra mim, mas, ao mesmo tempo, no
decorrer dos anos, eu tenho descoberto uma
paixão que eu acho que não tinha quando eu
comecei a pensar em fazer cinema. Cinema
em si, é um ofício, sabe?!

Rafael - Em Brasília, você fez um trabalho
(como estudante de Arquitetura) numa favela
chamada Areal onde você teve muito contato
com a luta de classes e, em Fortaleza, você
esteve em contado com a desigualdade social.
Eu gostaria de saber como é que se dá essa
influência em você.

Karim: Nossa, a influência é na hora que
eu acordo. Eu acho que a questão mais im-
portante, assim, é até curioso que eu sinta
muita vontade de fazer um filme fora do Bra-
sil. Eu tenho maior fantasia de fazer um fil-
me, sei lá, na Mongólia, com essa noção do
estranhamento. Num lugar onde eu não en-
tenda os códigos e onde a questão de classe
não seja definitiva. Porque, para mim, é igual
você morar na África do Sul hoje, ou morar
na África do Sul na década de 80. Como é que
você não vai falar de Apartheid (Política de
segregação racial adotado em 1948 na África
do Sul, segundo a qual os brancos detinham
o poder e os povos restantes eram obrigados
a viver separadamente)? Não tem como, mas
daí existe um milhão de maneiras diferentes
e, a cada dia, eu tento aprender com isso:
não falar de classe em um país como o nosso
é impossível. Eu não sei como é que alguém
consegue (não falar de desigualdade), inclu-
sive eu admiro quem consegue, por que tem

horas que eu sinto que isso é um fardo ter
de falar disso, mas não é (um fardo em) ter
enquanto obrigação, é ético. Me incomoda,
no dia que não me incomodar tem alguma
coisa errada comigo. No dia em que eu ti-
ver morando neste país e (sentir que) está
tudo certo, realmente eu devo ter perdido o
juizo, porque não tá certo. Essa inquietação
de estar no mundo para mim é um processo
artístico definidor.

Diana - Você morou 15 anos fora e disse
que tem muita vontade de fazer um filme fora
do Brasil: por que ainda não fez?

Karim - Porque eu não acho que eu estou
pronto. Eu ainda acho que tem um monte
de coisa para fazer aqui e eu acho que para
fazer um filme fora do Brasil hoje é preciso
encontrar um jeito certo de fazer do meu
modo. Eu não quero fazer um filme fora do
Brasil de encomenda, sabe? E também eu não
quero fazer um filme fora do Brasil para fazer
um filme fora do Brasil. Eu quero fazer um
filme fora do Brasil, enquanto um exercício
de não fazer um filme aqui, não para fazer
um filme lá. Se eu tenho vontade de fazer
um filme fora do Brasil, é porque eu passei
muitos anos de minha vida em outros lugares,
e esses lugares são importantes para mim. É
mais por causa disso, do que pela fantasia de
fazer um filme gringo. Acho que aos poucos
eu vou encontrar que filme é esse ou que
filmes são esses (que quer fazer fora do
Brasil). E também porque fazer um filme que
é uma história de amor e que a questão de
classe não é central nessa história de amor,
acho que vai ser um exercício bom pra mim,
um exercício de liberdade.

Hébely - Queria entender melhor qual o
lado negativo de tratar de temas pessoais que
te marcaram pessoalmente?

Karim - Ah, não é muito duro porque, sei
lá, tem uma coisa. O Céu de Suely começa
com umas imagens em super 8 (formato
cinematográfico desenvolvido nos anos
1960 e lançado em 1965 pela Kodak, como
um aperfeiçoamento do antigo formato 8
mm, mantendo a mesma bitola e perfura-
ções menores, melhorando a qualidade da
imagem), não sei se vocês lembram disso,
é uma imagem granulada. A minha mãe tem
uma caixa de slides que são dela e do meu
pai juntos durante os cinco anos que eles fi-
caram casados, tem lá uns 300 slides. Mas é
óbvio que quando eu fiz O Céu de Suely eu
não fiquei pensando nos slides do meu pai e
da minha mãe. Eu não quero ficar lembrando
desses slides o tempo inteiro, eu quero lem-
brar de outras coisas. Então, tem uma coisa
assim na relação de quando você faz um
filme que tem coisas muito suas. A última vez
que eu vi O Céu de Suely foi quando estava
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sendo mixado, eu nunca consegui ver O Céu
de Suely depois que ele ficou pronto, nunca.
Eu não vi o filme no Festival de Veneza. Eu
entrei na sala, apresentei o filme, e sai do cin-
ema. Tem uma hora que é uma necessidade

ocê fazer aquilo, mas tem hora que você não
quer ficar lembrando daquilo o tempo inteiro,
você entrega e joga para frente.

Um dos meus novos projetos se passa
na Praia do Futuro (principal balneário de
Fortaleza), porque eu tenho o maior tesão,
porque eu fui criado lá. Minha mãe tinha uma
amiga dona de uma casa de madeira, que
era a primeira casa de madeira que teve lá.
Foi na Praia do Futuro onde eu vi o primeiro
corpo morto de um afogado, foi lá a primeira
boate onde eu fui dançar, que era a Tatarana.
Eu não acho que precisa existir uma relação
pessoal com o que filme, acho que precisa
ser uma relação afetiva. Isso na realidade é
uma coisa que eu tenho aprendido depois
d'O Céu de Suely. Mas, sei lá, eu tinha a maior
vontade, fico até brincando, de fazer um filme
sobre um canibal, que é um negócio que eu
não tenho nenhuma relação. Deve ser um
exercício incrível você fazer um filme sobre
uma coisa que você não conhece. Sabe, eu
queria ter feito Taxi Driver (filme de 1976
do diretor americano Martin Scorcese). Eu
não tenho nenhuma relação com o Travis
(protagonista do filme encenado por Robert
De Niro), não tenho nenhuma relação com
aquela psiquê dele, mas deve ter sido uma
experiência de conhecer o Outro, CtiJe
também é muito bacana. Quando eu falEldo
filme fora do Brasil ou em um outro contexto,
eu queria muito falar de uma coisa que eu
não tenho nenhuma relação, uma vida que eu
desconheço completamente. Eu queria falar
de um pescador no Alasca, deve ser incrível,
tem uma paisagem fascinante. Essa fantasia
etnográfica do documentarista eu sempre
tenho, mas por enquanto ainda tem muita
coisa que eu preciso falar das quais eu tenho
uma relação afetiva com elas.

Rodolfo - Dá pra ser afetivo sem ser pessoal?
Karim - Eu acho que dá cara, Madame

Satã é isso, não é um filme pessoal. Ele não
tem nada da minha vida ali.: objetivamente
falando. O que eu dou a maior importância
são as questões daquele filme, que são
absolutamente necessárias. Eu acho que dá
pra você não falar de você e ao mesmo tempo
ter uma relação de afeto sobre o que você
fala, que é de outra ordem.

André - Eu não sei se você vai concordar
comigo, mas existem muitas ficções que são
mais reais do que muito documentarismo. Eu
acho que os seus filmes passam um pouco
disso. Te dá tesão essa coisa de perverter o
gênero documentarista?

Karim - "Pra caralho!" Dá mais do que
tesão perverter um documentário. Eu acho
que eu tive muita sorte, porque eu não acho
que eu fui estudar documentário porque eu
gostava de documentário. Eu acho que eu fui
estudar documentário porque o documentário
era uma coisa que eu podia fazer, eu mesmo.
Eu podia pegar uma câmera e fazer um
documentário.

Então, tentando responder a tua pergunta,
o meu interesse não é pelo do-cu-men-tá-rio,
o meu interesse é por construir um universo
audiovisual, Muita gente fala: "Ah, não
porque O Céu de Suely é um filme super-
realista", O Céu de Suely não tem nada
de realista. É tudo mentira, não tem nada
realista ali! Na verdade, o que tem é uma
vontade de se construir as coisas das quais
eu falo. Realmente as atrizes moraram na
cidade dois, três meses, realmente moravam
na casa em que a gente filmou, (mas) isso
não é um exercício sobre naturalismo, acho
que isso é um exercício onde você coloca
as pessoas acreditando que o que elas
estão fazendo é verdade. Mas, quando você
fala 'corta', acabou a filmagem e aí já não é
mais verdade. Essa brincadeira com o real é
uma coisa que me interessa muito porque
eu acho que, quando você filma o real,
quando você não encena, você consegue
captar uma coisa que se chama "acidente".
E o acidente é impagável, ele é fascinante,
é apaixonante. Você conseguir de alguma
maneira documentar o que é um personagem
e as contradições desse personagem, de
maneira que você não controlou isso. Tem
um cara que é muito bacana nesse sentido
que é o John Cassavetes (Upai" do cinema
experimental americano) e, principalmente,
a relação do Cassa vetes com os atores dele
e com a Gena Rowlands (atriz americana e
esposa de Cassavetes). Tem um jeito que
ele a filma ela que é tão brilhante, tão bonito
e tão verdadeiro! Então, isso me interessa,
mas realismo, naturalismo, isso eu não tenho
nenhum apreço a mais do que eu sinto por
ficção científica, para mim isso é um gênero.

"Quando você- ~nao encena, voce
consegue captar

•uma coisa que se
chama 'acidente'.
E o acidente é (...)
apaixonante ..."
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No sábado, dia 30 de
novembro, enquanto toda
a turma se preocupava
com o projeto de mono-
grafia, André e Carol se
reuniram para reelaborar
as perguntas da pauta.

A passagem de Karim
foi comprada no dia 29
de novembro. Ele viria na
própria segunda para For-
taleza e voltaria na madru-
gada da terça, às cinco e
meia da manhã.

A equipe de produção
se ofereceu para buscar
o entrevistado no aero-
porto, mas ele preferiu a
companhia da família que
mora aqui em Fortaleza.



Além da passagem,
Karim também teve direito
a uma diária no hotel
Olympus da Beira Mar, mas
preferiu ficar hospedado
na casa da mãe.

o dia D finalmente
chegou, mas a produção
não parou de correr. Pela
manhã, André foi confir-
mar o local da entrevista.
Teria de ser no estúdio de
TV, já que a entrevista se-
ria filmada.

À principio, a turma
hesitou com a idéia de fil-
mar a entrevista, mas, no
final, acabou topando.

Eu acho que, quando eu brinco de
colocar os meus atores em situações que
são situações reais, eu consigo vê-Ios de um
outro jeito e consigo documentar coisas que
eu não veria. É muito curioso! Outra coisa que
eu estou fazendo ultimamente, nesse trabalho
(série para o canal a cabo HBO, cujo título
provisório é "Alice"): eu nunca machuquei
atores, eu nunca fiz coreografias de mise-
en-scene clássica. "Você chega, você senta,
você levanta, você dá duas falas, você vira e
a câmera vai estar ali, aqui ela vai estar num
geral e ali num primeiro plano (fazmovimentos
com as mãos indicando onde as câmeras
estariam)". Tem que ter um tesão para fazer
isso também, é quase um trabalho de um
coreógrafo de dança. Para você fazer isso
você tem que ser um puta diretor. Para você
esculpir os passos, tem que ter um ator que
respeite as marcas, e é muito difícil você ter
atores que consigam respeitar as marcações
e ainda fazer com algum frescor. Tem duas
atrizes com quem eu estou trabalhando agora
que são geniais, a Walderez de Barros (45
anos de carreira, atuou em peças famosas
como Navalha na Carne e Homens de Papel,
em 1967) e a Daniela Piepszyk (atriz de 11
anos que atuou no filme nacional O Ano em
que Meus Pais Saíram de Férias, lançado em
2007). Então, esse tipo de trabalho que eu estou
fazendo agora não é o baseado no acidente, é
baseado numa "engenharia da coreografia",
um exercício mesmo de atuação, é de umá
outra ordem. A escolha que eu fiz até hoje foi
muito mais de brincar com o real. Brincando
com o real, com os elementos com os quais
consegui muito mais prazer, eu consegui
muito mais acidente e frescor do que eu teria
conseguido se eu tivesse trabalhado com
o cinema um pouquinho mais cartesiano,
digamos assim.

Rodolfo - Você brincou muito com o real
em Madame Satã.

Karim - O tempo inteiro, o tempo inteiro.
Nos dois (primeiros longas-metragens) eu
brinquei muito. Eu brinquei muito com o não-
saber, eu brinquei muito com o ator ignorar
a presença do aparato cinematográfico. Em
Madame Satã, eu brinquei muito com o foco,
com o não-marcar foco, com o não-marcar o
ator. Madame Satã vem muito nesse sentido
de que, como eram atores que estavam

liA escolha que eu
fiz até hoje foi muito
mais de brincar com

o real."

participando de seus primeiros filmes, tinha
uma coisa de explosão emocional que eu não
queria domesticar muito. E o único jeito de eu
não conseguir domesticar era respeitando o
que eles propunham enquanto rnise-en-scene
e uma certa relação com a câmera que era
muito respeitosa.

Carol- Você retrata muito bem a intimidade
dos seus personagens, principalmente em
Madame Satã. O que você quer passar para o
público retratando essa intimidade?

Karim - Depende do filme, eu vou falar de
outro filme para chegar nesse. Eu tenho um
filme que eu fiz que vocês nunca viram, porque
nunca ficou pronto e que eu estou louco pra
terminar um dia. (Chama-se A Felicidade
Mora Aqui Perto), mas, eu acho bom que eu
não tenha terminado. Foi um filme feito há dez
anos na Praia do Futuro que é todo em plano
fixo, com uma lente só e que é frio que nem
uma pedra de gelo. Eu tenho o maior orgulho
desse filme. Eu acho que cada filme tem uma
função e eu quis falar de frieza nesse filme
que eu fiz dessa maneira. E no Madame Satã,
eu tinha uma coisa estratégica que era muito
importante para mim. Quando você tem o
filme do Homem Aranha ele é o super-herói,
você nunca vai se relacionar com ele, você
nunca vai achar que vai dar um beijo na boca
do Homem Aranha. Você acha que vai dar um
beijo na boca do Tobey Maguire (protagonista
da trilogia do Homem Aranha). O Madame
Satã tinha uma coisa que era muito importante
que as pessoas saíssem do cinema tendo
sentido fisicamente, tendo convivido com
o João Francisco (protagonista interpretado
por Lázaro Ramos). Inclusive para falar um
pouco desse abismo que a gente vive neste
país, onde tem pessoas com as quais você
nunca vai conviver. Madame Satã era uma
oportunidade que eu tinha e eu não sabia isso
no começo, de dar às pessoas que vêm passar
uma hora e meia com aquele cara ali; sentindo
o cheiro dele, sentindo a pele dele, sentindo
a textura da pele dele. Eu queria realmente
promover uma aproximação física com o
personagem: uma intimidade onde a maneira
como a intimidade é representada é muito
importante. Tanto que em Madame Satã, eu
não sei se vocês notaram, mas eu fiz muito a
fala de pele mesmo. Da pele que encosta com
a pele, que tinha um barulho (demonstra com
as mãos). Foi um filme que foi todo construído
sonoricamente nesse sentido, tudo falso: o
som da concha que bate no peito dele, aquela
coisa dos colares: tudo construído.

Bruno - Karim, e quanto às críticas que al-
gumas pessoas, aqui no Brasil, fazem que o
seu cinema se encaixa na chamada "estética
da fome"? Temos inclusive o Madame Satã
muito citado nesse sentido.
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Karim - (Risos) Eu não sabia não, achei
que era o contrário. Achei que eu tivesse sido
eximido desse rótulo. É mesmo?! Madame
Satã está nisso? Que curioso, nem sei o
que te dizer, porque eu não sei nem como
combater, nem como discutir, mas vamos
discutir porque eu acho que essa é uma
discussão importante. Você lembra como que
ele é colocado nesse sentido?

Bruno - É como se fosse glamourisar a
pobreza, a miséria.

Karim - Ah, mas isso aí eu acho ótimo!
Vamos falar disso porque eu acho uma
coisa muito importante. Por que pobre não
é glamouroso? Desde quando? Isso é uma
visão classista e nem sei se o filme faz isso,
mas para mim está tudo ok se ele fizer, eu não
li bem a crítica. Eu concordo que têm uma
série de filmes, especificamente do segundo
tempo da retomada (do cinema brasileiro),
que eu tenho muita restrição. Realmente eu
acho que eles olham pro país de um jeito
que é complicado. Mas colocar o Madame
Satã enquanto um filme que glamourisa a
pobreza, eu acho que, primeiro, pobreza não
é desglamurosa, carnaval está aí pra falar
disso. Isso é uma visão muito preconceituosa
da pobreza. Quem é pobre não passa batom?
Todo mundo que eu conheço que é pobre
passa batom, passa rimmel, passa gloss, você
já viu alguém que não é pobre que não use
aquele pentinho (de bolso, Karim faz o gesto
de pentear para demonstrar e todo mundo
ri). "Porra!" Eu acho que isso é legítimo, é ser
humano. Não é porque é pobre que é feio.
Não é estética da fome, é cosmética da fome!
O argumento chama cosmética da fome. Se é
porque ele glamourisa a pobreza, mais poder
pro filme então. Eu acho ótimo porque ele
realmente glamourisa. Um cara que era pobre
se recusa a ficar feio, a ficar mal arrumado,
entendeu? Não imaginava que a vida dele
poderia ser de outro jeito. Eu não acho que
isso é um argumento problemático.

Carol - Depois de você filmar Madame
Satã, o próximo longa-metragem que você
filmou foi O Céu de Suely. Que desafios
você enfrentou para fazer seu segundo
longa-metragem?

Karim - O desafio é que eu não tive muitos
desafios. Eu acho que isso é um problema
(risos). É verdade. O segundo filme é muito
perigoso, você faz o primeiro filme sempre
com medo de não dá certo, mas o segundo
filme você acha que vai fazer ele com certa
facilidade. Então financiar O Céu de Suely não
foi difícil, escrever o roteiro não foi difícil e foi
um pesadelo filmar, um pesadelo! Porque eu
entrei muito assim "Yeah! Vamo lá" (estala
os dedos) E não dá pra você entrar num filme
assim porque foi acontecendo um monte de
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problemas no decorrer da filmagem que eu
não sabia lidar com eles. Então, acho que
o problema do segundo filme foi achar que
você não tem desafio, (pelo contrário) tem
um monte de desafio.

Hébely - Que problemas?
Karim - Não precisamos falar deles

todos agora, não é?! (risos) Existiram vários
problemas, de equipe, de relacionamento,
são problemas que tem em todo filme. Mas,
no segundo filme, você acha que vai entrar
e fazer, e vai dar tudo certo. Nenhum filme
dá certo, gente. Todo filme tem problemas e
é normal que o filme tenha problemas. Se o
problema não está no começo está no fim, se
não está no fim é no meio. No segundo filme
você entra muito de peito aberto e vai tendo
questões que são naturais de cada filme, de
qualquer filme. O perigo do segundo filme
é exatamente esse: você entra sem muito
"desconfiômetro", você vai se deparando
com os problemas no decorrer do processo.

André - Não teve "um friozinho na
barriga" então?

Karim - Não tem e isso é um problema. Isso
é um problema porque também você não tem
o tesão do primeiro filme. É muito delicado
e aí eu acho que foi por isso que eu escolhi
como tema alguma coisa que, se não me
desse tesão, pelo menos me emocionasse até
o osso da alma. Por isso foi tão importante que
o tema do segundo filme fosse um tema que
não fosse burocrático. Apesar de ter sido duro
fazer o filme e tal, ele nunca foi burocrático. E
isso pra mim era o maior desafio do segundo
filme, escrever um filme que eu nunca fizesse
no automático.

Rafael - Em O Céu de Suely você partia
de três conceitos: utopia, partida e esperança.
Como é que é essa história de fazer filmes a
partir de conceitos?

Karim - Ué, tem outro jeito de fazerfilme?!
Para mim só dá para fazer filme assim: é o
que você quer falar. Dos bons filmes, pelo
menos os filmes que me interessam, só
falam de uma coisa, não falam de três ou
quatro conceitos. Eu não acho que a gente
saiba qual o conceito quando começa a fazer
um filme, a gente intui quando começa a

--''''-
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A entrevista esta a
marcada para às 18h30,
mas antes disso muita
águas rolaram. Às 17h,
a equipe de produção
descobre que o estúdio
de TV não havia sido ar-
rumado para a entrevista e
precisa se desdobrar para
deixar tudo pronto.

Enquanto André se
encarrega de arrumar a
sala da entrevista, Carol
vai atrás do presente do
Karim no Mercado Central.
Tudo precisa ser feito rapi-
damente para não atrasar
a entrevista.

A equipe de produção
resolveu dar de presente
um enfeite artesanal para
colocar na porta da casa
do entrevistado. A idéia
era que o souvenir servisse
como uma lembrança des-
sa histórica entrevista.



Carol chega às 18h15
para buscar Karim na casa
da mãe, dona Iracema. No
carro, os dois conversam
bastante e descobrem que
têm muitos conhecidos
em comum.

Quando falamos dos
outros entrevistados, Karim
revela que conhece Alexan-
dre Fleming e já tinha ouvi-
do falar no Themistocles de
Castro e Silva.

Karim irradia alegria.
Talvez tenha sido efeito
do banho de mar que ele
finalmente teve a oportuni-
dade de tomar.

Ao chegarmos à UFC,
toda a turma aguardava an-
siosa nosso entrevistado.
Apesar de cansados com
o final do semestre, todos
esperavam que a entre-
vista fosse um sucesso.

fazer um filme. E talvez O Céu de Sue/y tenha
esses três vetores, mas eu acho que, quando
você está fechando imagem e som do filme,
você tem obrigação de saber do que o filme
fala. É um exercício muito difícil e curioso
que parece um exercício intelectual. Mas é
muito curioso. Eu estou passando por um
processo muito maluco esses últimos meses,
porque, quando eu acabei de fazer esse filme
(O Céu de Sue/y) eu não sabia se eu queria
fazer outro longa, eu achei que queria fazer
outra coisa da vida e agora estou fazendo
essa série de TV. Eu comecei a descobrir
que gosto de fazer longa porque é tão barra
pesada fazer série de TV que longa ... (ri,
mostrando facilidade). Fazseis meses que eu
disse: "Bom, eu quero fazer longa. Mas sobre
o que é que eu quero fazer?". Daí eu passei
muito tempo pensando, (porque) é muito
importante que eu tenha clareza sobre o que
é o filme e o porquê que ele é feito assim. Eu
tenho 41 anos, então tem que ser uma coisa
muito tesuda para fazer. "Tesuda" no sentido
que tem que ser muito importante.

Gabriela - Karim, além da inadequação
que outras características do Karim, João
Francisco e a Hermila carregam?

Karim - Ah, cada um carrega um monte de
coisas. O João Francisco tem a coisa da raiva,
da sexualidade, tem a coisa da indignação, eu
sou superestourado, eu adoro ser estourado,
não tenho nenhuma vergonha disso. Tem
uma coisa em "Madame Satá" que eu acho
incrível, ele nunca deixou por menos: "Mexe
comigo não porque tem problema", "Não
vem para cá não que vai dar errado". Da
Hermila eu acho que tem o oposto, tem uma
melancolia. Ver a Hermila, dói. Ver a Hermila
rindo, dói. Eu sou um cara melancólico e a
Hermila, na verdade, é mais do que eu. Não
sei se tem uma série de irreverências que os
personagens têm que eu gosto de ter, mas
eu acho que os dois personagens são mais
inspirados em outras pessoas do que em
mim. Acho (até) que eles têm elementos,
mas não acho que eles sejam personagens
verticalmente inspirados em mim.

Hébely - Em seus dois primeiros filmes
você fala de personagens que saem em
busca de seus objetivos. Uma curiosidade,

"Você não pode
dirigir uma cena

sem saber o que o
personagem quer

naquela cena."

por que você filma as jornadas e não mostra
as conquistas?

Karim - Porque a gente tem que imaginar
as conquistas. O cinema é tão bacana quando
te permite imaginar assim. Tinha uma coisa
da discussão d'O Céu de Sue/y, muito louca
com o roteirista, que ele dizia assim: "Mas
eu preciso saber o que ela quer!", "0 que ela
aprende e o que é que ela quer!", porque,
no roteiro de longa-metragem clássico, o
personagem passa por uma transformação e
ele tem que aprender ...

André - Era o (Maurício) Zacharias?
Karim - É, era eu e Maurício, a gente

brigava muito assim. Eu acho que ela
aprendeu que tinha que viver a vida dela.:
Para mim me interessa mais a possibilidade
de você imaginar o que ela vai viver, onde
que ela vai viver, como vai viver, do que
vai estabelecer. Eu acho que isso é coisa
de roteirista clássico. Tem um filme muito
curioso, eu não sei se saiu no Brasil, chama-
se O Que A/ice Encontrou (What Alice found,
2002, de A.Dean 8e//). A história é a de uma
menina que sai de Nova York e vai para a
Flórida atrás do sonho de fazer Engenharia
Oceânica, falava da jornada dessa menina.
E eu olhava aquilo, "Mas gente ninguém sai
de um lugar porque quer fazer Engenharia
Oceânica, ela sai de lá porque quer ir pra
Flórida. Ela quer nadar, ela quer ir pro mar
azul, ela quer dançar em Miami e ela quer
fazer Engenharia Oceânica". Quer dizer, é
muito difícil você destilar um objetivo só: isso
é coisa de Cinema, não é coisa da vida real.

Por isso acho que tem que deixar em
aberto. Eu acho que o querer do personagem
também vai mudando. No primeiro trecho
de O Céu de Sue/y, a Hermila quer viver com
o marido, quer ter uma família com o filho
que ela teve. No segundo trecho do filme,
realmente o personagem não sabe o que
quer, e é o momento mais difícil do filme,
é quando o personagem não sabe (pausa),
esse é o trecho mais difícil de dirigir. Você
não pode dirigir uma cena sem saber o que
o personagem quer naquela cena. Grande
parte das cenas, a Hermila só vaga. Mas eu
queria fazer um filme com um personagem
que vaga. Eu acho tão bonito alguém que está
perdido vagando, que não sabe o que quer. E
no terceiro texto d'O Céu de Sue/y é sobre um
personagem que sabe que quer ir embora, e
que só sabe disso.

Carol - Atualmente você está filmando
uma série da HBO chamada Alice, que conta
um pouco a história de uma mulher que mora
em Tocantins (A/ice, interpretada por Andréia
Horta) e recebe uma herança do pai que morreu
em São Paulo. Alice tem algo em comum com
a Hermila, protagonista de "0 Céu de Sue/y"?
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Karim - Não, na verdade, esse argumento
nem é só meu, é um argumento que é muito
coletivo, e eu nunca escrevi nenhum roteiro
assim. Sério, eu só supervisiono os roteiros.
Eu acho que tem ... Na realidade, é coincidente,
mas vou te dizer porque é coincidente.
Quando a série foi encomendada, tinha um
desejo muito grande da HBO de fazer uma
série sobre São Paulo, porque tinham tido
duas séries que eles fizeram: uma era sobre
o carnaval e a outra era sobre o Mandraque,
que é sobre o Rio de Janeiro. Então tinha um
desejo muito grande de fazer um filme sobre
São Paulo. E aí quando eles me chamaram pra
fazer a série, eles me chamaram pra dirigir,
não pra conceituar a série nem nada, tinha
um argumento que eles tinham desenvolvido
durante um ano que era sobre uma menina que
era corretora de seguros em São Paulo. Era
uma série meio detetivesca, ela investigava as
fraudes, em cada episódio tinha uma fraude e
tal. E aquilo não me interessou muito, então
tem um lado que eu trouxe mesmo nesse
sentido que eu falei: "Gente, já que a gente
vai fazer uma série sobre São Paulo, vamos
fazer sobre alguém que não é de São Paulo".
Porque o olhar de encantamento sobre o lugar
e de estranhamento é muito mais bacana
quando é de alguém que não é do lugar. Daí
que veio a idéia de ser uma menina de lá.

Carol- Falando ainda só um pouquinho so-
bre as personagens femininas, do seu filme. Eu
notei uma coisa muito curiosa em três filmes
especificamente: Madame Satã, Cidade Baixa
e O Céu de Suely. Nesses três filmes a gente
percebe que as personagens femininas sofrem
uma evolução, elas evo-Iuem. Primeiro, a Lau-
rita (Marcélia Cartaxo em Madame Satã), ela é
uma personagem completamente dependente
de João Franscisco e é uma espécie de mãe
para ele. É ela quem acalenta ele, é ela quem se
preocupa com ele. Em Cidade Baixa, a gente
tem uma outra personagem que é a Karinna,
que vai ser um pouco mais independente, ela
pensa nela. Ela gosta dos dois rapazes com
quem ela namora, mas ela também pensa em
ir embora, em abandonar tudo e seguir a vida
dela. (Por último), n'O Céu de Suely, temos a
Hermila que é completamente independente:
ela pensa nela, no futuro dela e não quer sa-
ber de mais nada. O que ela quer é ser feliz, ir
para um lugar o mais longe possível. Você, in-
clusive, dedica, especialmente Madame Satã
e O Céu de Suely às mulheres da sua vida.
Isso foi uma maneira de você libertar essas
mulheres da sua vida?

Karim - Claro, claro que foi. No caso de Ci-
dade Baixa é um caso muito delicado, porque
aquela personagem é do Sérgio Machado. Ele
que imaginou aquele filme de uma maneira
muito específica, muito pessoal. E a Karinna

da gente, quer dizer, a Karinna que ele es-
creveu e que eu ajudei a dar sopro é muito
diferente da Karinna que está no filme. Era
uma personagem muito mais loucona, ousa-
da, era muito mais explosiva. Então aquele
personagem eu acredito que tem muito mais.
A Karinna que está no filme é muito diferente
da imaginada, apesar dela ainda ter esse traço
de ser uma mulher que aponta ainda um pou-
quinho por esse caminho de liberdade. Mas
as outras duas mulheres (Laurita e Hermila),
é óbvio, é muito da minha vontade de poder
dar uma liberdade que eu não consegui dar
na vida real (paras as minhas mulheres). Dei
no cinema, mas eu não acho que eu fiz isso na
hora pensando nisso.

Diana - Karim, quando você era mais jo-
vem, descobri através das entrevistas, que
você pediu a sua mãe uma câmera fotográ-
fica. E sua mãe não pôde dar a câmera por-
que era cara.

Karim - Não, não é bem assim não. Ela até
me deu a câmera, só que ela me dizia assim:
"Meu filho, não vá fazer muito fotografia não,
que issoé muitocaroea gente não tem dinheiro
para pagar revelação de fotografia. Sai caro
demais, então não vá pra essa profissão".
Evidentemente, como qualquer adolescente,
quando eu saí daqui (de Fortaleza) e fui morar
sozinho (nos Estados Unidos), a primeira coisa
que eu fiz foi Fotografia, e é o que eu quero e
gosto de fazer até hoje, até mais que cinema.

Diana - E falando de outras técnicas do
filme, você pode falar um pouco delas?

Karim - Olha, são técnicas que eu estou
descobrindo, não são dogmas, são coisas que
eu vou descobrindo a cada filme, que eu vou
tentando adequar a cada filme. Cada filme
pede um jeito, como cada corpo pede uma
roupa, cada corpo só tem um tipo de roupa
que vai bem com aquele corpo. É tão bonito
quando alguém encontra isso na vida, alguém
encontrar o jeito de se vestir. O filme é um
pouco isso: cada personagem, cada história
tem um jeito de ser feito. Se você vê o curta (A
Felicidade Mora Aqui Perto, filme inédito) e o
Madame Satã são exercícios diametralmente
opostos. Mas eu acho que o cinema tem disso,
ele é tão multifacetário. Até no jeito de você
dirigir o ator, o jeito de você iluminar, o jeito
de você montar, tem tantas possibilidades ali
que estão sendo colocadas. Gente, (muda o
tom de voz) eu só fiz dois filmes, então está
muito no comecinho ainda.

Diana - Mas tem uma marca do Karim?
Karim - Não, não ... Acho que não, mas, se

tiver, eu não estou procurando ter uma marca.
Deve ter coisas em comum, mas para você vai
ter coisas em comum que para ela (apontando
para a Caro/) vão ser diferentes e é claro que
vão ter coisas em comum, porque, no final
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Karim foi para a en-
trevista usando uma blusa
da produção do filme Ci-
dade Baixa, do qual foi um
dos roteiristas.

A entrevista com
Karim foi a única a ser fil-
mada. Quem coordenou
o processo de gravação
foi a professora Beatriz
Furtado, muito amiga do
entrevistado.

Durante toda a entre-
vista, Karim ficou sentado
em uma cadeira em cima
de um palco para se con-
seguir um melhor ângulo
de filmagem.



Os entrevistadores
sentaram formando um
meio círculo na frente do
palco. Durante as pergun-
tas, devido a distância,
tinham que falar alto para
que todos ouvissem.

Os temas que achá-
vamos que seria restrição
devido a dificuldade que
era encontrar material para
o briefing, acabou se reve-
lando um assunto natural
para Karim na entrevista.
Como, por exemplo, a au-
sência do pai.

Durante a entrevista,
Rodolfo se levantou para
pôr água no copo de
Karim. Sem querer, ele
acabou entrando na frente
da câmera e deixando que
filmasse o seu cabelo black
power no lugar do rosto
de Karim.

Durante a entrevista
recebemos algumas visi-
tas, dentre elas, a de Gláu-
cia Soares, continuísta do
filme O Céu de Suely.

das contas, eles não são filmes industriais,
eles são filmes artesanais. É inevitável que
tenha uma marca que seja minha. Agora, que
marca é essa? Eu acho que ela pode ser lida
de várias maneiras.

Carol - Pelo menos para os personagens,
para os atores, essa marca esta muito presente.
Eles dizem que você é uma pessoa muito
obstinada (O), que você é muito exigente com
o ator. O que você espera que o ator passe no
momento que vai começar a gravar?

Karim - A emoção que eu imaginei que
ele ia me dar naquela cena. (pausa) Eu quero
sentir isso quando eu estou olhando pra ele
a olho nu. Isso é dificílimo de chegar porque
é fácil mentir, é muito fácil você ter um ator
que faz de conta que está sentindo uma coisa.
Mas, eu acho, que tem cena que é muito
importante que eu acredite no que aquele
ator está fazendo.

André - É uma posição de torturador?
Karim - É pior que de torturador, eu acho

que é uma posição de manipulador. É muito
pior que torturador, porque torturador ele
está explicitamente fazendo o mal e o que
eu tenho que fazer eu acho que é muito mais
complicado, eu acho.

André - Mas você chega a querer fazer mal?
Karim - Não, porque às vezes também é

querer fazer bem. Na realidade, é como que
se suscita a emoção de alguém. Tem uma
coisa que eu jamais faria com um ator, eu
jamais vou dizer para o ator que o trabalho
dele está bom. Porque, primeiro, eu acho
que o ator tem que estar o tempo inteiro
em uma pequena corda bamba. Ele não tem
que saber o que está sentindo, ele tem que
sentir. Quando eu falo que está bom, ele tem
uma segurança que eu acho que quebra esse
encantamento.

Eu estava falando com o Marcelo Gomes
(diretor de cinema e amigo de Karim), uma
vez que eu trabalhei com ele (como roteirísta)
no Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), e 'eu
faço uma coisa muito esquisita que eu estou
utilizando nesse trabalho para a HBO. Ator
meu não fala com equipe, porque ele tem que
estar um pouquinho alterado. Por isso eu acho
fascinante atores - mas são muito poucos -
que conseguem me fazer acreditar que estão
naquele estado e que eles conseguem acessar
aquele estado com tanta facilidade. Eu digo

"Eu jamais vou dizer
para o ator que o
trabalho dele está

bom."

isso pelos exemplos que eu dei agora, da
Walderez e da Oaniela Piepszyk. A Walderez é
uma mulher experiente, ela deve ter mais de
70 anos, deve ter feito mais de cem peças e
eu acredito em tudo o que ela faz, tudo. Ela se
apropria do personagem de um jeito ... Essa
outra atriz que eu falo é o oposto da outra,
tem 12 anos (na verdade, a atriz, Daniela
Piepszyk, tem 11 anos) e só fez um filme (O
Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de
Cao Hamburger, 2006) e eu acredito em todas
as cenas que ela faz.

Eu fui fazer uma cena do enterro do
pai dela e eu cheguei ao cemitério e essa
menina já estava chorando. Ela nunca perdeu
alguém na vida: ela não perdeu avô, ela
não perdeu avó, não perdeu mãe, nem pai.
Então, eu acho que tem uma coisa que é o
imponderável. Existem atores que realmente
são uma explosão de intuição e têm atores
que são uma explosão de técnicas e que você
acredita que é uma explosão de intuição. Só
que esses dois extremos são muito raros
e o meu trabalho como diretor é provocar
esse estado. Como é que você provoca um
estado? Eu posso provocar um estado através
de uma ação física, posso provocar um estado
chegando no seu ouvido e dizer qualquer
coisa baixinho. Mas também se acharem que
eu sou torturador está tudo bem. Uma coisa
que eu nunca fiz foi romper o código de ética,
eu acho que isso não dá para fazer. Eu não
posso chegar no teu ouvido e dizer: "Lembra
da morte do teu pai", porque eu acho que
isso não está certo. Mas eu faria coisas que,
por exemplo, um diretor francês (Leonardo
Ricagni), que eu sou superfã, fez num filme
que se chama 29 Palmos (2002) que é com
uma mulher que nem é atriz, ela é modelo. O
diretor passou o filme inteiro sem falar com
a atriz e ela faz o papel de uma mulher que
está em crise com o marido. (Durante o filme)
ela começa a ter uma crise histérica, e foi ele
quem provocou isso por não falar com ela.
Óbvio que ela também tem o talento dela e
tal, mas digamos que ele catalisou esse estado
através de uma relação ator/diretor.

Eu, por exemplo, superprezo a equipe
que é uma coisa muito promíscua, que
trabalha doze horas por dia. Nessa coisa da
série (Alice) é muito difícil essa coisa de ter
disciplina, essa coisa estóica entre a equipe
e o elenco. Mas eu fiz uma coisa que super
funcionou. O elenco almoça separado, na
mesa deles, e eles falam de assuntos deles.
O elenco não tinha que estar falando com o
cara do som, porque é inevitável, no almoço
você não falar de trabalho. Não acho que é
produtivo para um cara que tem que fazer
uma cena depois do almoço sobre o pai que
se jogou de um prédio e ficar falando na hora
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do almoço do som, ou então, ficar falando
que o material que a mulher da maquiagem
comprou é esse ou aquele outro. É um
momento de concentração. Eu não sou ator,
provavelmente eu não conseguiria chorar
diante de uma câmera, mas, se um dia eu
me propusesse a isso, eu tinha que ter uma
"puta" de uma concentração. Então eu acho
que é um problema de concentração. E se
isso é tortura e tal, ok.

Carol- Karim, as pessoas para quem você
trabalha sempre comentam que você é um
diretor "que sabe o que quer quando filma".
Você realmente sabe o que quer?

Karim - Imagina! Blefe, eu faço de conta,
tem que fazer de conta. Não, eu acho que
essa coisa de saber, você entra no set você
sabe o plano. Aqui eu vou entrar como geral,
aqui eu vou cortar para um mega close. Eu
não sei fazer isso, eu sei que atmosfera tem
que ter a cena, eu preciso saber o que é que
o personagem quer naquela cena, isso eu
sei. Mas eu não sou um diretor que chega:
"Câmera aqui, lente 30, não 50, com a câmera
aqui, enquadra daqui pra lá, vem pra cá".
E tem diretor que é assim e que é muito
incrível. O Stanley Kubrick (diretor de cinema
americano, famoso por ter filmado 2001, Uma
Odisséia no Espaço) era assim. Eu acho isso
impressionante. Então assim, eu não sei fazer
isso. Mas também dá um desconto, se eu
soubesse era muito esquisito, porque eu não
tenho tanto "tempo de vôo" assim. Até pouco
tempo eu fazia um geral aqui e depois tinha
que fazer os tais dos closes, cobrir os closes.
Aí o cara tem que ir lá, mudar a luz, e eu não
sabia que tinha que mudar a luz tanto assim.
A câmera fazendo e eu pensando. Tem coisas
técnicas que realmente eu estou aprendendo,
então eu até posso saber o que eu quero de
várias maneiras e em vários aspectos, mas eu
realmente não sei.

André - E o que eu você procura quando
entra num set de filmagem?

Karim - Ah, prazer, prazer, prazer! Toda
vida quando acordo e vou para o set de
filmagem, (e daí eu penso:) quanto privilégio!
É igual a um pintor que pega um monte de
tinta e uma tela branca. É isso, é tesão, você
pega e vai fazer aquilo. Acho que tem a coisa

da descoberta no set, tem uma coisa no set
de filmagem, que você faz um ensaio, dois
ensaios, três ensaios, quatro ensaios, cinco
ensaios, take 1 (tomada 1), e aí no take 1 é
bom, take 2, você vê coisas que você não viu
nos ensaios. "PÔ, que incrível! Óbvio que a
cena é essa!" Aí você encontrou a cena. Por
isso que fazer TV está sendo muito difícil para
mim, porque você não tem o momento, não
tenho o tempo de encontrar. A cena ela tem
que ser como está escrito e vamos lá, vamos
rodar e vamos para a próxima. E essa coisa
de você descobrir a cena na hora que você
está encenando é um puta tesão! É isso que
eu procuro num set de filmagem.

André - Tem um pouco de eterno retorno
(quando) você sempre filma as situações,
mas as coisas nunca são as mesmas, nunca
são repetidas.

Karim - Isso é assustador, isso é assusta-
dor! Eu estava fazendo uma cena outro dia na
série mesmo, aí eu recebi um still (sti// de cin-
ema são fotos produzidas de cenas do filme,
utilizadas para fins publicitários). "lh, é idên-
tico à cena que a gente fez n'O Céu de Suely,
e eu acabei não usando aquela cena (do Céu),
e era idêntico. Era igual à cena do sofá, a Her-
mila no chão, tomando uma abacatada, você
lembra dessa cena Gláucia? [Gláucia Soares,
produtora de cinema e amiga de Karim, que
acompanha a entrevista na sala] e tinha al-
guém sentado, era idêntica a cena. Isso é mui-
to maluco, quando acontece. Mas você não
vê isso, você não vê. Eu acho que como dire-
tor, você nunca vê o que você está repetindo.
É um negócio assustador, o enquadramento
e tal, mas realmente, são coisas que ... Sei lá!
Freud explica.

Diana - Só para finalizar a entrevista, você
considera que, junto ao Sérgio Machado e o
Marcelo Gomes, você faz parte de uma nova
geração de cineastas?

Karim - Ah, mas com outras pessoas tam-
bém. É engraçado isso, a mídia formou esse
grupo: a gente é muito amigo, mas não acho
que a gente é um grupo. Se a gente for falar
de nova geração de cineastas, tem um mon-
te de gente, além do Sérgio e do Marcelo,
que são dois amigos pessoais meus, que é
muito bacana. O Marcelo é muito amigo do
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Outros curiosos da r-
ma, que não faziam parte
da equipe de entrevistado-
res, também pediram para
assistir. Ficaram o tempo
inteiro sentadinhos nas la-
terais do palco.

Rodolfo foi um dos que
mais se destacaram duran-
te a entrevista. Isso foi uma
surpresa, considerando
que ele estava desestimula-
do por causa das críticas as
suas atuações anteriores.

Quando Karim começou
a defender o marxismo,
todos os entrevistados
olharam Bruno para sa-
berqual seria sua reação,
já que ele não esconde a
simpatia pelos partidos
políticos de direita.



Todos se esforçaram
para ter sua participação
garantida na entrevista e
para que não houvesse
atropelos dos colegas.

Estalando os dedos,
sacudindo as mãos, in-
clinando o corpo para
gente. Karim sempre fazia
um desses gestos para en-
fatizar uma idéia.

Para conseguir finali-
zar a edição da entrevista,
a produção teve que pas-
sar várias noites em claro,
pesquisando os nomes
dos cineastas, citados por
Karim.

Cao Guimarães (artista plástico), o Sérgio é
muito próximo do Waltinho (Walter Sa//es,
diretor e produtor de Cinema), e eu adoro
o Coutinho (Eduardo Coutinho, documenta-
rista), e também tem muitos amigos meus
que carregam essa coisa de não ter medo de
colaborar. Também porque a gente gosta de
fazer a mesma coisa (Cinema). Na verdade,
teve uma conjuntura, tiveram três filmes lan-
çados mais ou menos no mesmo momento
(Cidade Baixa, Cinema, Aspirinas e Urubus e
O Céu de Suely).
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