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N
a terça-feira (6) de junho de 2006,
Hollywood apostou alto que jovens
do mundo todo sairiam de suas
casas para ir até aos cinemas

assistir ao remake do filme “A Profecia” (The
Omen), comemorando o famoso “Dia da
Besta”, representado pelo símbolo 666. 

A indústria do cinema norte-americano
aproveitou a sacada para refilmar um
clássico de terror dos anos 70 e investiu em
publicidade. Por todos os lados que se
olhava nas grandes cidades, foi possível ver
outdoors negros apenas com o número 666.
Na televisão, trailhers do filme chamavam
atenção pelas cores.

“A Profecia”, filme de John Moore, conta
a história de um embaixador americano que
descobre que seu filho é a encarnação do
demônio, conseguiu arrecadar US$12
milhões, superando em US$ 4 mil dólares o
recorde anterior para um lançamento feito
em um dia da semana de baixo movimento,
de “Entrando numa fria maior ainda”,
lançado em uma terça-feira de 2004. O filme
de terror teve maior arrecadação em países
do exterior como o Brasil, Inglaterra, México
e Espanha, onde ficou em primeiro lugar dos
mais vistos.

Entretanto, a onda falou mais forte do que
o próprio filme. O original de 1976, dirigido
por Richard Donner, com Gregory Peck, Lee
Remick, Billie Whitelaw e Harvey Stephens
é de dar medo, um daqueles filmes de

grudar na cadeira, gritar de susto, agarrar
o braço do colega e sentir o coração e a
respiração acelerada. Infelizmente, o remake
não conseguiu o mesmo resultado. O único
medo é do poder que industria do cinema
exerce sob todas as pessoas.

Se você for ao cinema esperando todo
aquele clima sombrio e apavorante de um
verdadeiro clássico do suspense ou terror,
a decepção será certa. O personagem
Damien, vivido por Seamus Davey-
Fitzpatrick, é o filho do capeta mais
engracado que já existiu. O ator faz caretas
engraçadas, dá olhares tão sérios que se
tornam hilários e o cinema inteiro cai na
risada. Parecia muito mais um filme de
comédia. O único motivo para a existência
deste projeto é o de tentar lucrar em cima
de uma data única, 6/6/6, que fez o filme
estrear em uma terça-feira, dia de fraco
movimento no cinema.

O remake é fiel ao seu original, não há
praticamente nenhuma diferença de estilo,
no roteiro e os sustos são os mesmos.
Algumas cenas e mortes são iguais as
mostradas em 1976, com a imagem
maquiada, com uma qualidade melhor e
uma brincadeira com as cores muito mais
fortes do que no original. Cenas inteiras são
filmadas em banheiros completamente
brancos, apenas com vestimentas
vermelhas. 

A finalidade de Hollywood é mostrar que
a indústria é capaz de transformar nada em
ouro. O filme é fraco e, mesmo assim,
arrastou multidões para os cinemas do

mundo todo, em um dia de semana. Quem
tem o poder?
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Quando o filho recém-nascido de um
diplomata americano morre no cuidado pós
natal, o pai fica desesperado. Sua frágil
esposa já teve problemas com outra
gravidez e desta vez, etrá seu coração
quebrado. Um padre avisa que uma criança,
Damian, também recém-nascida, perdeu a
mãe durante o parto e que a troca de bebês
poderia ser realizada e que ninguém
saberia.

O garoto cresce e em seu aniversário de
cinco anos estranhas mortes começam a
acontecer ao seu redor. A babá se enforca
na festa de aniversário, o que dá espaço
para que Mr. Bayllock, interpretada por Mia
Farrow tome seu lugar e crie um estreiro laço
com Damian. 

Um padre, que inexplicávelmente
conhece o segredo de Damian procura o
embaixador e o orienta a matar o filho. Dias
depois o padre aparece morto. Um reporter
começa a investigar as mortes, e fotografar
pessoas ao redor da criança. Ele nota um
raio de luz em todas as suas fotografias e
procura pelo embaixador que também
decide investigar Damian e desvendar o
mistério em torno do garoto.

O roteiro permaneceu fiel ao original, com
um toque de contemporaneidade.
Entretando, o elenco não funciona.Julia
Stiles, que vive a mãe, não é a atriz ideal

para o papel. Sim, ela oferece a fragilidade
necessária para o personagem. Entretanto,
ela é uma criança, não uma mulher. Ela não
tem corpo ou idade para interpretar uma
mãe de um garoto de cinco anos, que já
perdeu outros dois filhos anteriormente. Com
quantos anos ela teria se casado?
Provavelmente 10. 

Liev Schreiber, como o diplomata, pai do
menino, é um ator inexpressivo. Ele não é
capaz de demonstrar sentimentos diante
dos infinitos problemas que vive. Seamus
Davey-Fitzpatrick tem uma cara muito
engraçada para ser o filho do capeta. É
impossível levar o garotinho à sério. David
Thewlis foi disperdiçado como ator e
personagem.

As melhores atuações são as de Pete
Postlethwaite e Mia Farrow, cada um do seu
lado, demonstram sérias preocupações em
exercitar o bem e o mal, respectivamente.

cultura
No dia 8 de junho, Sean Connery foi homenageado
com o Life Achievement Awards, do American Film
Institute, em Los Angeles. O ator britânico de 81 anos

de idade, que já recebeu um Oscar honorário por sua atuação nos cinemas por mais
de 50 anos,  se tornou conhecido no cinema pelo personagem James Bond, que
interpretou em sete filmes da franquia 007.

LIFE ACHIEVEMENT
AWARD

O thriller da rede de televisão FOX vai virar filme. Foi anunciado
no dia 8 de junho que uma parceria entre a FOX e a 20th Century
Studio deverá levar aos cinemas o filme da série. O ator principal,

Kiefer Sutherland, que interpreta Jack Bauer, o aguente secreto mais durão de todos
os tempos deverá participar do projeto. Os telespectadores agradecem!
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) LLaannççaammeennttoo  ddaa  cceerrvveejjaa  PPeerroonnii  aaccoonntteecceeuu  eemm  NNeeww  YYoorrkk,,  
nnoo  ddiiaa  66  ddee  jjuunnhhoo,,  nnoo  pprrééddiioo  SSttuuddiioo  445500,,  ccoomm  uummaa  ffeessttaa  qquuee  ccoonnttoouu  

ccoomm  aa  pprreesseennççaa  ddaass  mmooddeellooss  pprreesseenntteess  nnaa  ccaammppaannhhaa  ppuubblliicciittáárriiaa  ddaa  PPeerroonnii  
ee  ccrrííttiiccooss  ddee  ggaassttrroonnoommiiaa  ee  mmooddaa  ddoo  TTrrii--SSttaattee  aarreeaa..  AA  ccaammmmppaannhhaa  ddaa  cceerrvveejjaa  

ffooii  iinnssppiirraaddaa  nnoo  cclláássssiiccoo  ddee  FFeelllliinnii,,  ““  DDoollccee  VViittaa””

Remake de “A Profecia” estréia com
sucesso, mas não passa de piada

The Omen
Terror – 110min.
Direção: John Moore
Roteiro: David Seltzer
Elenco: Liev Schreiber, Julia Stiles, 
Mia Farrow, David Thewlis, Nikki
Amuka-Bird, Reggie Austin, Marshall
Cupp, Seamus Davey-Fitzpatrick,
Michael Gambon, Pete Postlethwaite,
Vee Vimolmal, Matt Ritchie

A PROFECIA

Cena clássica do original “A Profecia”, de 1976 Cena do remake “A Profecia”, lançado em 6/6/6
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O engraçado olhar de Damian, interpretado pelo ator
Seamus Davey-Fitzpatrick
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