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Resumo:  O  diretor  estadunidense,  Wes  Anderson,  nascido  em  1969,  tem  em  seu
currículo 16 filmes, entre curtas e longas-metragens. Anderson faz parte de uma nova
geração de diretores de cinema, que faz filmes considerados originais,  de maneira a
sempre  manter  a  essência  de  sua  estética,  criando  obras  complexas  narrativa  e
visualmente. O objetivo deste ensaio é propor uma breve reflexão de como o filme O
Grande Hotel Budapeste (2014), de Anderson, possuindo uma complexidade narrativa,
dentro  daquilo  que  Steven  Johnson  (2010)  chama  de  Sleeper  Curve,  é  relevante
enquanto produto oriundo da cultura popular.
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O Excêntrico Wes Anderson: O Diretor e Suas Peculiaridades Fílmicas

Wesley Wales Anderson nasceu em Houston, Texas,  em 1º de Maio de 1969,

vindo de uma família erudita: sua mãe era arqueóloga, e seu pai era proprietário de uma

agência  de  publicidade.  Anderson,  quando criança,  encenava  as  peças  que  escrevia,

desenhava no quarto,  fazia  ilustrações para livros e dirigia os amigos em elaboradas

sequências de ação em filmes Super 83. Formou-se em Filosofia na Universidade do

Texas, e foi  lá que ele conheceu o ator Owen Wilson. Os dois se tornaram grandes

amigos, e Wilson, além de atuar em seus filmes, escreveu com ele os três primeiros

roteiros filmados pelo diretor.

Anderson tem em seu currículo 16 produções, entre curtas e longas-metragens.

Graças ao seu primeiro filme  Pura Adrenalina  (Bottle Rocket - 1996), Wes ganhou o

prêmio de Best New Filmmaker no MTV Movie Awards daquele mesmo ano, o que fez

com que o público voltasse os olhos para o jovem e então desconhecido diretor. Devido

ao sucesso, lhe foram dadas novas oportunidades em Hollywood, com os dois filmes

que se seguiram: Três é Demais (Rushmore, 1998) e Os Excêntricos Tenenbaums (The

Royal  Tenenbaums,  2001).  Em  seu  currículo,  como  diretor,  constam  outras  obras

prestigiadas, tais como A Vida Marinha com Steve Zissou (The Life Aquatic with Steve

1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Mestre em Comunicação Social (PUCRS) e doutoranda pelo PPGCOM-PUCRS, email: janaina.dos@terra.com.br.

Bolsista Capes II. 
3 Super 8 consistia em uma película de 8 mm, muito utilizada em filmes domésticos e por cineastas que desejam
realizar experimentações.
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Zissou,  2004),  que  conta  com a  atuação  do  cantor  brasileiro  Seu  Jorge;  Viagem  a

Darjeeling  (The Darjeeling Limited,  2007); O Fantástico Sr.  Raposo  (Fantastic Mr.

Fox,  2009) e  Moonrise Kingdom  (2012). Suas mais recentes produções são o longa-

metragem  O Grande Hotel  Budapeste (The Grand Budapest  Hotel,  2014) e  o  curta

Come Together: A Fashion Picture in Motion (2016).

De  acordo  com  Matthew Key (S/A),  Anderson  se  esforça  para  fazer  filmes

fabulistas, sendo capaz de criar um mundo crível, porém, que não é real. O autor ainda

afirma que seus filmes, apesar de diegeticamente4 datados (Moonrise Kingdom se passa

na  década  de 1960,  O Grande Hotel  Budapeste,  na  década  de  1930),  não  parecem

pertencer  a  uma  era  específica,  isto  é,  podem  ser  considerados  atemporais.  Isso

igualmente contribui para o caráter fabulista de suas obras. Está na criação de mundos,

onde  o  estilo  das  roupas  e  o  estabelecimento  das  histórias  são,  ao  mesmo  tempo,

estáticos  e  cheios  de  vida  graças  às  cores  inusitadas,  que  Anderson  estabelece  um

mundo que parece ter saído diretamente de dentro de um livro infantil.

Segundo Crous (2010), há uma consistência visual nos filmes do diretor que dão

a impressão mais de hiper-realismo do que da realidade propriamente dita. Suas obras

cinematográficas  são  sempre  reconhecíveis  pelas  cores  brilhantes,  pelas  imagens

meticulosamente  construídas  (Anderson,  assim  como  o  diretor  Stanley  Kubrick,

preocupa-se visualmente em sempre manter um enquadramento centralizado), e pelos

personagens idiossincráticos. Tudo isso contribuiria para o ar de realidade sintética de

seus filmes.

Suas  histórias  são sempre  feitas  de  modo  a  lembrar  os  espectadores  de  sua

condição mortal e do milagre dos relacionamentos dentro da frágil dinâmica humana.

Sendo assim, o diretor procura manter similaridades temáticas e histórias paralelas em

todos seus filmes. O personagem central, de uma maneira geral, sempre se encontra em

situação moral ou econômica mais baixa em relação aos outros personagens (Sam, de

Moonrise  Kingdom,  era  órfão;  Max Fischer,  de  Três  é  Demais era  bolsista  em sua

escola; Zero, de  O Grande Hotel Budapeste, era refugiado de guerra e havia perdido

toda sua família; Steve Zissou, de A Vida Aquática com Steve Zissou, está com o moral

baixo após ter perdido o melhor amigo durante as filmagens de um documentário, etc.);

e está sempre lidando com a derrota e a glória perdida. Igualmente presente é o tema da

redenção,  quando os  personagens renovam seus relacionamentos  após um tempo de

4  Da diegese, isto é, do estudo das narrativas.
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alienação e quando consegue encontrar novamente o caminho para o sucesso depois de

recuperar sua genialidade.

Do mesmo modo,  Key (S/A)  afirma que  todos os  filmes de Anderson estão

carimbados  com  o  estilo  cômico  do  minimalismo.  As  caraterísticas  estranhas  e

peculiares dos personagens são carregadas para a comédia. Seus filmes são engraçados

não apenas nas ações feitas pelos atores, mas engraçados em estrutura e diálogo, como o

roteiro e  os  dispositivos  utilizados para alcançar  esses  objetivos (uso de narradores,

intertítulos, capitular a história em diversas partes, etc.).

Há também presente o fato de que Anderson possui a habilidade para explicar

menos sobre seus personagens e situações do que fariam outros diretores. O realizador

cria para a audiência uma aura de realidade e reconhecimento em seus personagens. E,

assim como os  indivíduos que fazem parte  da audiência,  os  personagens do diretor

escondem seus medos e fraquezas pelo medo da exposição, o que faz com que a plateia

possa se identificar com eles. É exatamente por esse motivo que Anderson só menciona

o problema central uma ou duas vezes.

A Complexidade Narrativa em O Grande Hotel Budapeste

O  filme  O Grande  Hotel  Budapeste  (The  Grand  Budapest  Hotel)  é  o  mais

recente longa-metragem de Anderson, datado de 2014. Ao todo, no Oscar de 2015, o

filme recebeu cinco indicações, ganhando o prêmio de quatro delas: Melhor Figurino

(Milena  Canonero);  Melhor  maquiagem e  cabelo  (Frances  Hannon,  Mark  Coulier);

Melhor  Canção  Original  (Alexander  Desplat);  Melhor  Direção  de  Arte  (Adam

Stockhausen e Anna Pinnock).

A obra fílmica é baseada livremente nos escritos de obras literárias de Stefan

Zweig. De nacionalidade austríaca, Zweig é conhecido por contar a trajetória de sua

vida como um pacato cidadão vienense até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, seus

desdobramentos  até  a  Segunda  Guerra,  e  como duas  guerras  mundiais  afetam  não

apenas sua vida familiar, mas também todo o mundo que os europeus conheciam até

então. 

O Grande Hotel Budapeste conta a história de Zero (Tony Revolori), um garoto

refugiado que consegue o emprego de lobby-boy no Grande Hotel Budapeste, localizado

no país fictício de Zubrowka, e de sua relação com o gerente deste Hotel, Monsieur
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Gustave (Ralph Fiennes), durante o tempo que antecede a Segunda Guerra. A trama gira

em torno do possível assassinato da Madame D. (Tilda Swinton), do qual o Sr. Gustave

é acusado, por ser amigo da morta, e por ter herdado dela um quadro de alto valor. A

partir  de então,  Zero se  junta a  Gustave e  ambos partem em uma grande aventura,

tentando provar  a  inocência  de  Gustave  e,  tentando se  livrar  do  encalço  de  Dmitri

(Adrien  Brody)  e  seu  capanga,  Jopling  (Willem Dafoe).  De  acordo  com o  próprio

diretor, o filme queria mostrar a interseção entre Polônia e a República Tcheca, não

apenas como sendo o lugar onde o Leste Europeu começa, mas onde também a Segunda

Guerra Mundial se inicia (Anderson, 2014).

O que pretendemos aqui analisar é o “truque” proposto por Anderson de fazer

uma narração dentro da narração, ao nos contar uma história que está contida dentro de

uma história  que,  na verdade, está  contida dentro de outra.  Tudo começa com uma

menina que, ao que parece ser os dias de hoje, entra segurando um livro no Antigo

Cemitério Lutz. O livro que ela está lendo é intitulado O Grande Hotel Budapeste. Há,

então, um corte temporal para o ano de 1985. O autor do livro (o ator Tom Wilkinson)

olha diretamente para a câmera e diz aos espectadores que irá contar uma história que

aconteceu exatamente da forma que lhe foi contada e de uma maneira completamente

inesperada. 

Há uma introdução narrativa do autor,  que menciona que, durante uma febre

neurastênica  que  afetava  os  intelectuais  da  época,  ele  decide  ir  para  a  cidade  de

Nebelsbad e se hospedar no Grande Hotel  Budapeste,  que já havia sido muito bem

conceituado. Um novo corte temporal remete-nos ao ano de 1968, e então quem passa a

contar a história é o Jovem Escritor (Jude Law)5. 

O  Jovem Escritor,  depois  de  dar  uma  rápida  descrição  de  como o  hotel  se

encontra  à  beira  da  decadência,  narra seu encontro  com Zero Moustafa (F.  Murray

Abraham), um idoso que, por conhecer a carreira literária do Jovem Escritor, decide

contar a ele a sua história. E, a partir de então, segue-se a narração dos eventos em

flashbacks para a década de 1930, e flashforwards para o ano de 1968, durante o jantar

em que Zero Moustafa conta para o Jovem Escritor suas peripécias. 

O final da narrativa se dá com o Jovem Escritor sentado sozinho no  lobby do

hotel  decadente,  esboçando  uma  narrativa  ao  escrever  no  caderno.  Um novo  corte

remete-nos ao Autor na década de 1980, ao que tudo indica, finalizando seu livro. A

5 De acordo com o roteiro original, este ponto da história é mencionado como o Jovem Escritor sendo uma versão
ficcionalizada do Autor, o que, talvez, venha a aumentar a sensação de distanciamento.
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última cena se dá com um novo corte temporal  para os dias de hoje, com a menina

sentada no cemitério, terminando de ler o livro.

Um dos filmes mais famosos a utilizar este tipo de narrativa, com  flashbacks,

flashforwards e saltos temporais é Cidadão Kane (1941), de Orson Welles. Neste filme,

Welles rompe as narrativas cronológicas ao colocar diferentes personagens (um deles, já

morto, que havia deixado seu testemunho em seu diário pessoal) contando, cada um de

seu ponto de vista, a trajetória do magnata Charles Foster Kane. 

De acordo com Golliot-Lété e Vanoye (1994), a instância narradora pode delegar

seus  poderes  a  um  ou  vários  narradores  que  se  encarregam  da  totalidade  ou  de

fragmentos da narrativa. Eles podem ser de três diferentes tipos: 1. Extra-diegético; 2. À

beira  da  diegese  ou;  3.  Narrador  Fundamental.  O  tipo  de  narrador  presente  em O

Grande Hotel Budapeste  é o Narrador Fundamental. Há a delegação de poderes aos

personagens: menina com o livro – que lê a história; Autor – que vai contar como a

história  aconteceu e rememora os fatos;  e Jovem Escritor  – quem ouve e registra a

história,  narrando-a  no  espaço  temporal  na  qual  teve  conhecimento  da  mesma.  O

narrador Jovem Escritor também se utiliza daquilo que é chamado de “Voz-Eu” ou, mais

precisamente como “Justa-Diegética”, sendo este um quarto tipo de instância narradora.

Sua voz é encarregada de contar a história narrada. O personagem é diegético, isto é, faz

parte da narrativa, mas sua voz, como voz, não o é completamente, pois não se mostra o

narrador no ato de contar. 

Ainda de acordo com estes autores, no cinema, a expressão “ponto de vista”

pode ser compreendida também no sentido narrativo: Quem conta a história? Do ponto

de vista de quem a história é contada? Esse ponto de vista é detectável ou não? No caso

do filme analisado a história é contada pelo Jovem Escritor, rememorada pelo Autor e

temos conhecimento dela através da menina que lê o livro. A história é contada do ponto

de vista de Zero Moustafa, dono do hotel. O ponto de vista é detectável a partir do

momento em que Moustafa decide contar a história “do seu jeitinho” para o Jovem

Escritor, durante um jantar.

Para Jacques Aumont e  Michel  Marie (1990),  ao falar  das  teorias  de Gerard

Genette, no que diz respeito às narrativas, um relato pode proporcionar mais ou menos

informação sobre a história contada, podendo proporcionar um ponto de vista, e filtrá-lo

por meio de um personagem, por exemplo. Através da noção de “focalização”, surge

uma pergunta central: “Quem vê?”. Para isso, existem três respostas possíveis: 1. Um
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narrador onisciente que diz mais do que aquilo que é sabido pelos personagens; 2. Um

narrador que só diz aquilo que é visto por um determinado personagem; 3. Um narrador

que diz menos do que aquilo que é sabido pelo personagem. Sendo assim, os relatos do

tipo um são “Não focalizados”. Os relatos do tipo dois são de “focalização interna”, no

qual jamais se abandona o ponto de vista de um personagem; podendo ser variável – se

passa de um personagem a outro, ou múltiplo – se contam os mesmos acontecimentos

diversas vezes, seguindo os pontos de vista de diferentes personagens. E, os relatos do

tipo três são de “focalização externa”. 

Os relatos explanados no filme são, claramente,  os de “Focalização Interna”,

pois não abandonamos o ponto de vista de Zero Moustafa (o compromisso do Autor

logo no começo do filme era o de relatar os acontecimentos da maneira que lhe haviam

sido contados). O narrador Jovem Escritor só diz aquilo que é visto por Zero.

Por definição, ponto de vista é o lugar de onde enxergamos. Mas também é a

maneira pela qual enxergamos. De acordo com Aumont e Marie (1990), em um filme

narrativo, em algum momento é dada a algum dos personagens a responsabilidade da

instância narrativa. Logo, analisar um filme narrativo em termos de ponto de vista é

centralizar a análise essencialmente em cima daquilo que é chamado de “mostração”,

em oposição à narrativa escrita. O essencial, na maior parte do tempo, é evidenciar a

complexa relação existente entre o ponto de vista da instância narrativa e os diferentes

personagens. Sendo assim,  tentamos  aqui  nos  utilizar  da  Análise  Fílmica,  enquanto

metodologia para analisar a narrativa diegética, isto é, a narrativa dentro da narrativa,

presente na obra, como elemento componente da complexidade fílmica.

O Grande Hotel Budapeste como Cultura Popular

De acordo com Danesi  (2012),  a  História  está recheada de manifestações  de

entretenimento, e o pensador grego Heródoto (485 – 425 A.C.) já escrevia sobre as

performances e todo o divertimento que ele  havia encontrado em suas viagens pelo

mundo antigo. Sabendo, deste modo, que a cultura popular e o entretenimento não são

fenômenos recentes ou modernos, é preciso tentar definir o que significa Pop Culture e

Mass Culture, de fato.

Para Fedorak (2009), Pop Culture ou, Cultura Popular, é a cultura cotidiana, do

dia-a-dia. Exatamente pelo fato de que nós, seres humanos sempre nos manifestamos
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através  de música,  lendas,  folclore,  artes  e  outros  tipos  de  manifestações,  a  cultura

popular serviria como espelho das nossas dinâmicas societais, cujo poder é o de dar

forma e refletir ideais culturais, ao mesmo tempo em que geraria resistência e ativismo,

representando  realidades  advindas  de  mudanças  sociais.  Se  desde  a  Antiguidade  há

registros de manifestações culturais, com o advento de Tecnologias, como a imprensa de

Gutenberg e  a  Internet,  a  Cultura Popular  além de  se proliferar ainda mais,  deixou

evidências tangíveis do nosso interesse pelo assunto.

Para a autora, a Cultura Pop também revela influências externas na nossa vida

diária através da música, dos esportes, da comida advinda de outras nações e outros

grupos  culturais.  Em  resumo,  a  Cultura  Pop  é  um  comentário  da  nossa  condição

humana, das memórias que compartilhamos, da maneira que vivemos e nossos sonhos e

esperanças para o amanhã.

Para Marcel Danesi (2012), é na década de 1930 que a Cultura Pop se espalha

em cada canto da América, e também ao redor do mundo. Na década anterior houve

uma explosão de sexualidade de jovens moças, advinda de um ritmo musical, que era

dançado nos clubes noturnos, o Charleston. A década seguinte vê proibições e censura

imperarem, mas já havia sido instaurada uma relação entre arte, sexo, entretenimento,

estética e cultura.

Em  sua  definição  para  o  que  é  Pop  Culture,  Danesi  procura  definir,

primeiramente,  o que é Cultura.  Para o autor,  em concordância com antropólogos e

estudiosos, Cultura é um sistema para a vida em comum, que inclui crenças específicas,

rituais, performances, formas artísticas, vestuário, dança, padrões, símbolos, linguagem,

e qualquer outro modo de expressão humana, intelectual, ritualística, e comportamentos

comunicacionais  que são associados a  outro grupo de pessoas,  em certo  período de

tempo. A cultura, para o autor, também pode ser dividida em “Alta” ou “Baixa”, e esta

divisão se dá em termos de cânones estéticos, classes sociais, educação e outras varáveis

presentes  em uma comunidade.  Já  a  Cultura  Popular  é  uma forma cultural  que faz

pouca,  ou nenhuma,  distinção  categórica,  tornando-se,  dessa  forma,  uma forma não

tradicional de Cultura.

Segundo o autor, o termo Pop Culture veio à tona na década de 1950, no Pós-

Guerra,  durante  o  fenômeno  do  Baby  Boom,  tornando-se  uma  realidade  social

difundida, quebrando os paradigmas ao trazer novas formas de gosto e estilo de vida,

consequentemente, unindo a nação em uma moda populista. O termo Pop Culture foi
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provavelmente  formado  depois  do  termo  Pop  Art,  também  da  década  de  1950,

principalmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. 

Já  o  termo  Mass  Culure ou,  Cultura  de  Massa  é,  muitas  vezes,  tido  como

sinônimo de Cultura Popular. Mas de acordo com Sokolowski (2012), apesar dos termos

terem muito em comum, há uma diferença acerca de ambos. Esta diferença maior se

estabelece nos meios de difusão de cada um: a Cultura Popular é difundida por contato

direto e não necessita de aparatos tecnológicos, já a cultura de massa é ligada a um

conteúdo unificado que foi projetado de modo a atingir o maior número possível de

destinatários (Golka apud Sokolowski, 2012).  

A cultura de massa é produzida pela indústria do entretenimento à massa, porém

possui  em  comum  com  a  cultura  popular  o  fato  de  ambas  partilharem  elementos

culturais  e  identitários.  O  Cinematógrafo,  patenteado  e  popularizado  pelos  Irmãos

Lumière, em 1895, deram ao Cinema seu caráter de Cultura de Massa. De acordo com

Bergan (2007), em 1905, a cidade de Pittsburgh inaugurava seu primeiro Nickelodeon

(salas populares de cinema cujo preço de entrada era equivalente a uma moeda) com

100 lugares. Porém, o nascimento do Cinema Hollywoodiano como uma Instituição,

cujas produções fílmicas visam difundir e estabelecer a cultura e o modo de vida norte-

americano é o que dá seu caráter de cultura popular. De acordo com Bolton e Olsson

(2010), o tempo de consolidação do cinema norte-americano como base cultural é o

mesmo tempo de expansão militar dos Estados Unidos no pós-1ª Guerra. 

Sendo assim, o exemplo maior, pelo qual podemos estabelecer o que é Cultura

Pop e o que é Cultura de Massa, é o próprio filme analisado: seu conteúdo e ideias

contidas são parte da Cultura Popular, seu meio de transmissão (janelas como DVD ou

ticket para a sala de Cinema) é Cultura de Massa. 

Entretanto, qual é a importância da Cultura Popular nos dias de hoje? Segundo

James Campbell (2012), a Cultura Popular esbanja influência, causando impacto desde

a moda, até a alimentação. Ela é um fenômeno intimamente conectado com a educação,

comunicação de massa, produção e com a habilidade que a sociedade tem em acessar o

conhecimento. De acordo com Giroux (Giroux apud Johnson-Woods, 2012), a Cultura

Popular  tem  sido  ignorada  nos  meios  acadêmicos.  Ao  mesmo  tempo,  aqueles  que

decidem arriscar-se nos nesse tipo de estudo, acabam por encontrar uma das disciplinas

mais desafiadoras academicamente. Os estudos sobre Cultura Popular envolvem muitos

aspectos de nossas vidas, e muito desses aspectos são triviais e não universais, isto é,
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não comuns a todos. Já para William Reynolds (2012), a Cultura Popular tem grande

importância na educação, pois televisão, música, novas tecnologias para vídeos/jogos de

computador e a ubiquidade da internet tem transformado a Cultura Popular no lugar

onde há uma educação primária, onde a juventude aprende sobre si mesma e sobre o

exterior (Giroux apud Johnson-Woods, 2012). A Cultura Popular e a Análise Crítica de

Mídia  tornam possível  que  a  juventude  entenda  e  participe  das  representações  que

ajudam a construir suas identidades. 

Partindo  da  afirmação  da  importância  da  Cultura  Popular,  Steven  Johnson

(2005) afirma que devido à natureza interativa dos  games, o jogador tem à sua frente

mais opções de decisões do que o espectador passivo dos filmes e da televisão. Mas

assim como a televisão e os games, o Cinema também tem possibilitado o crescimento

da cognição, exercitando a mente do espectador, se comparado a filmes realizados há,

pelo  menos,  trinta  anos.  O  autor  assegura  que  os  filmes  passaram  por  uma

transformação, que os tornou mais complexos visual e tecnologicamente. Porém, não foi

a  edição  em  ritmo  de  videoclipe,  nem  os  efeitos  especiais  hipnotizantes  que

contribuíram para o processo. Johnson compara as narrativas e complexidades das sagas

Star Wars e O Senhor dos Anéis para provar que esta última possui uma narrativa que,

quanto mais emaranhada, mais força o espectador a acompanha-la, além de todas as

informações  que  estão  em segundo  plano,  necessárias  para  que  o  espectador  possa

interpretar o filme.

O autor  acredita  que  a  complexidade,  que  ele  chama de  Sleeper  Curve  (em

tradução livre: Curva do Dorminhoco),  está muito mais acentuada em alguns filmes

infantis, como Toy Story,  Monstros S.A.,  Shrek e  Procurando Nemo, em comparação à

filmes mais antigos como  O Rei Leão,  Mary Poppins  e  Bambi.  Os criadores desses

filmes  foram  capazes  de  construir  distintas  camadas  de  informação  nos  enredos,

diálogos e efeitos visuais, possibilitando a criação de uma forma híbrida que mantém as

crianças entretidas. Entretanto, as mudanças são da ordem estrutural. Em comparação

aos filmes Bambi (1942), Mary Poppins (1964) e Procurando Nemo (2003), a sensação

é de que, quanto mais recente é o filme, mais intrincada é sua narrativa,  devido ao

grande  número  de  personagens  e  volume  de  informações  que  o  espectador  deve

acompanhar. O mesmo se dá com O Grande Hotel Budapeste que, contabilizando um

número de 17 personagens apresentados (15, se suprimirmos em um único personagem

Jovem Escritor/Autor e Zero/Mr. Moustafa), e a já citada narrativa dentro da narrativa –
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além da estética a obra com seus cenários e paleta de cores – treina nossa mente de

espectador para se ater à narrativa geral do filme e lidar com um número massivo de

informações relativos ao truque de Wes Anderson, que foi capaz de criar um universo ao

inserir uma história dentro de outra história.

No livro de Johnson, o roteirista Charlie Kaufman afirma que os filmes enquanto

mídia são provenientes de um meio “morto”, o Cinema. Se no teatro podem ocorrer

improvisações e outros acidentes que podem vir a alterar a peça, no Cinema isto não

acontece, pois  se trata de uma gravação. Sendo assim, Kaufman, enquanto roteirista

tenta infundir o máximo de informações possíveis em seus roteiros, de maneira que,

sempre que o espectador rever o filme, receberá novas informações. Kaufman tentaria

criar uma conversação com a audiência ao invés de fazer com que a história se mova

linearmente.

Para  Johnson,  a  premissa  de  conversação  com  a  audiência  é  válida,  pois

conversações  envolvem  os  dois  lados,  são  participatórias  por  natureza.  Entretanto,

sendo o Cinema um meio morto, como estariam instauradas essas conversações? Para o

autor, a resposta está em atrair a atenção da audiência fazendo com que ela preencha a

história com informações. Deve-se criar uma trama tão elaborada e auto referencial que

tenha que se prestar a atenção na primeira vez em que o filme é visto, para que no final,

o espectador queira rever o filme, no intuito de verificar se há algo faltando. Logo, cada

título fílmico deveria ser projetado de uma maneira a ser assistido inúmeras vezes. Isso

enriquece a cultura e, por consequência, os espectadores.

Considerações

O Grande Hotel Budapeste por seu caráter de filme colorido, com a presença de

cenas cômicas e, contando com todas as características superficiais que são do costume

de Anderson, parece ser mais um filme oriundo da cultura de massa. Ainda assim, a obra

brinda seus espectadores ao trazer uma história contida na outra, evidenciando certos

elementos  tais  como:  criar  uma  teia  entre  todos  os  personagens  apresentados  (De

Monsieur Gustave a Zero, passando por Agatha e todos os criados e filhos da Madame

D.); omitir informações cruciais relativas à trama – o que estava escrito na carta que

Serge X.,  criado de Madame D.,  esconde atrás do quadro do menino com a maçã é
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essencial e, tanto personagens quanto o espectador só descobrem seu conteúdo ao final;

saltos temporais promovidos pelos flashbacks e flashforwards dados pelos narradores. 

A complexidade fílmica, presente na instância diegética vem de encontro com a

afirmação de Charlie Kaufman, presente em Johnson, que afirma que a conversação

com  o  espectador  deve  ser  proveniente  de  uma  trama  elaborada,  recheada  com

informações  diversas,  que  leve  os  espectadores  a  quererem rever  o  filme  inúmeras

vezes, com o intuito de absorverem o máximo de informações possíveis, permitindo que

as novas informações sejam absorvidas toda a vez que o espectador decidir revisitar a

obra. A estética visual dos filmes de Anderson e a recorrência temática, em certo ponto,

é  aquilo  que  garantem  a  Anderson  o  status  de  diretor  cultuado,  pois  cativam  o

espectador, fazendo com que ele queira rever seus filmes inúmeras vezes.
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