
  A famosa dupla dos HQs da série Sandman, Neil Gaiman 
e Dave Mckean partem agora em direção a industria cine-
matográfica com seu primeiro longa, Mirrormask, traduzido in-
justamente paras as terras tupiniquins como Máscara da Ilusão.
  A ficção fantástica que recebeu diversas críticas desfavoráveis 
da mídia norte-americana chegou ligeiramente aparada em 
março deste ano. Produzido pela Jim Henson Company 
(Muppets, Labirinto e O Cristal Encantado), o filme é cen-
trado na epopéia de Helena, uma adolescente cansada de 
trabalhar no circo dos pais. Quando sua mãe adoece e se 
encontra prestes a passar por uma cirurgia de risco, Helena 
embarca num sonho que a faz rever sua relação com os pais 
e consigo mesma.
  McKean capricha na criação desse background onírico 
– todo desenvolvido em animação digital, sem desmentir o 
estilo característico do ilustrador -  na qual se passa grande 
parte da história. Essa realidade paralela em que Helena vai 
parar é povoada de toda sorte de estranhas criaturas, advin-
das dos desenhos que a menina faz e pendura na parede do 
quarto. Monkeybirds, gatos com assas multicoloridas e ros-
tos humanos e habitantes mascarados são apenas alguns ex-
emplos dignos de terem saído duma música do The Doors.
  Em seu sonho, Helena parte em busca da Mirrormask, talismã 
que pode salvar a vida da adormecida Rainha da Luz, ao lado 
de Valentine, um tipo tão adoravelmente egoísta que poderia 
fazer uma ponta como substituto de Jack Sparrow. Gaiman 
mais uma vez explora o olhar infantil de viés filosófico quando 
coloca a heroína numa jornada de encontro ao “eu”, um proc-
esso de amadurecimento que a redimiria pelo adoecimento 
repentino da mãe, da qual ela se considera culpada. 
  Como diretor, Mckean  valoriza o deslumbre das imagens 
em detrimento à fluidez da narrativa, exigindo do espectador 
uma atenção diferenciada à dispensada com sucessos Hol-
lywoodianos, além de uma certa capacidade de abstração 
para acompanhar o roteiro sem perder os pontos chaves. 
Mirrormask foge da estética do espetáculo e aposta na es-
sência intimista, exigindo do espectador um comprometimen-
to maior, de total imersão na história contada. 
  Embora com orçamento baixo (4bi), o filme foi realizado 
com o esmero e genialidade da dupla. Mais uma parceria 
bem sucedida que não merece passar despercebida.
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Conto

rapidamente, percebeu que era uma mosca, erguendo a mão 
para matá-la, ouviu uma voz: ‘Não me mate, senhor!’ O deus 
não se surpreendeu, sabia que a mosca havia de dizer aquilo, 
respondeu: “Por que? Você deveria estar satisfeita, poucas mo-
scas tem a honra de ver um deus, e menos ainda a dádiva de 
pousar nele. Só por isso sua vida valeu mais do que de todas 
as outras.” Mas a mosca respondeu: “Não me mate senhor, 
mas me permita um pedido!” Apolo também sabia que ela dir-
ia aquilo, e também sabia o que ia ouvir, mas permaneceu ca-
lado. “Permita-me apostar uma corrida com o senhor!” Repetiu 
ela. “Eu? Apostar uma corrida com você? Enlouqueceu? Eu, o 
mais veloz dos deuses, você um inseto. Depois de ouvir isso até 
permito que saia ilesa daqui.” No entanto, vendo que aquela 
mosca não abandonava seu ombro (e sabendo que ela faria 
aquilo), um pouco compadecido, Apolo acenou a cabeça: 
“Então vá, levante vôo, aceito seu desafio.”
Assim fez a mosca. Os cavalos finalmente levantaram a carru-
agem pelos ares e, com isso, os primeiros raios do sol despon-
taram o dia. Erguido em sua glória, o deus parou pra ver o vôo 
tonto e desconcertado da mosca e riu consigo mesmo, daquilo 
que era tão ridiculamente óbvio. Cansado de olhá-la, voltou 
os olhos para baixo: via os homens que se levantavam, para o 
longo trabalho diário. Viu  os animais de carga, as carroças, as 
ferramentas sob a luz do sol matutino. Todos marchavam em 
direção aos campos de trigo. Pela longa manhã, observou o 
segar das foices, espiga por espiga.
Ao meio dia, no topo de toda a orbe, viu os pés cansados 
voltarem para casa, onde readquiririam, pelo sabor do pão, 
forças para o trabalho da tarde. Viu os campos, sempre tão 
calmos, dançarem ao sabor dos ventos e da tranqüilidade. 
Aquele campo dourado e harmonioso.
Descendo o rumo dos cavalos, sentiu os pés dos homens 
voltarem ao campo e seus braços, vez após vez, depositarem 
os feixes sobre as carroças. Os gestos eram diferentes a cada 
vez, bem como o tamanho dos feixes: eram tantos! Pequenos, 
grandes... Mesmo os secos. Todavia, felizmente, iam todos à 
carroça e, as carroças, aos celeiros, para o bem de tudo e do 
sempre.
Junto ao pôr da viagem, a vida declinou nos campos: homens 
em suas casas, animais nos estábulos. E antes de dormir, to-
dos, reunidos à mesa partilharam seu pão, fruto do fogo e da 
força das cozinhas que trabalhavam todos os dias, para enfim 
cair sobre a cama, de onde deveriam nascer as gerações que, 
no outro dia, deviam vir sobre o campo. Adormeceu a glória 
do deus.
Sobre a terra, calmo, observando os caminhos passados e 
futuros com a mesma  expressão, por um momento, o deus 
lembrou-se da mosca. Sem erro: lá vinha ela, com seu vôo 
desajeitado, para cumprir o que Apolo sabia ( e que chamar 
de destino seria afetação). Rodopiou três vezes no ar e, numa 
quarta volta incompleta, como todas as suas irmãs ao fim dos 
dias, caiu para o Nada.
Apolo chorou.”

ANTÔNIO E CLEÓPATRA: (risos)

ANTÔNIO: O que fazes Cleópatra? Parece-me que, en-
quanto o rugir da marcha e dos carros atravessa a cidade em 
direção à batalha, teu espírito caminha por bosques serenos e 
distantes.

CLEÓPATRA: Antônio... Pareces um menino que, deixando 
pela primeira vez os pátios maternos, toma as armas e vai ao 
encontro do inimigo.

ANTÔNIO: Sorris! E seus olhos parecem brilhar sob o sol 
dos primeiros dias de primavera...  Eles adormeceram? Estás 
louca? Não te vêm aos ouvidos todos os dias os rumores que 
anunciam as  vorazes legiões de Otávio?  E agora, que se 
aproxima o momento em que um dos dois senhores de Roma 
deverá cair sobre seu escudo, tu, senhora deste reino, não le-
vas sobre a fronte um olhar de grave bravura que conduza 
teus soldados à batalha? Nem mesmo sustentas lágrimas que 
consolem às viúvas e os meninos em piedade ?

CLEÓPATRA: Ai... Antônio... Acalma-te... Senta ao meu lado. 
Estou lendo... Fábulas, de um Sófron alexandrino... Não con-
vêm a quem lê numa tarde tão agradável nervosismo ou sof-
rimento.

ANTÔNIO: E convêm que o Senhor do Oriente tombe sob o 
Senhor do Ocidente?

CLEÓPATRA: Talvez seja o último dia em que nos vemos, 
Antônio, então, permita-me tornar  este teu último momento 
agradável... Não pretendo distrair-te das tuas ocupações, ap-
enas ler-lhe uma história e responder-te... Escute.
 
 “Estava o deus Apolo, ao  início do dia,  armada a sua car-
ruagem, pronto a começar sua jornada pelo céu. Quando ia 
partir, percebeu que algo incomodava seu ombro. Olhando 
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