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Cinema »

Walt nos bastidores de Mary Poppins chega

aos cinemas nesta sexta-feira
Biografia revela histórias de bastidores do clássico "Mary Poppins" com Tom

Hanks interpretando Walt Disney

Notícia  Vídeo

Júlio Cavani - Diario de Pernambuco

Ana Clara Brant -
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A babá mais mágica da história está completando 50 anos de vida nas telas e 80 nas páginas dos livros.

Mary Poppins, que até hoje, encanta gente de todas as idades, não era tão suave e amorosa como a

personagem interpretada por Julie Andrews no longa de 1964. A original era bem mais severa e azeda.

Talvez sua personalidade refletisse a de sua criadora, a escritora australiana Pamela Travers (1899-1996).

“O filme da Disney fez uma Mary Poppins muito bonita e doce. A original era sem curvas, um nariz virado

para cima, e usava roupas disformes dos anos 1930. Acho que o que as duas tinham em comum era o

mistério, já que assim como Poppins, Travers se recusou a dizer de onde veio ou quem ela realmente era.

Pamela Travers também era severa, por vezes e, como a babá, era muito aventureira”, analisa a

jornalista e escritora Valerie Lawson, autora de Mary Poppins e sua criadora - A vida de Pamela Travers

(Editora Prata), livro que inspirou o filme Walt nos bastidores de Mary Poppins, que estreia nesta sexta-

feira (7) nos cinemas do Recife.
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Tom Hanks interpreta Walt Disney. Foto: Francois Duhamel/Disney/Divulgação

A produção, dirigida por John Lee Hancock, inspirada em eventos reais, narra a história não contada de

como Mary Poppins, da Disney, chegou à telona e o complicado relacionamento entre Walt Disney, vivido

por Tom Hanks, e Pamela Travers, papel de Emma Thompson. O longa chega aos cinemas junto com o

lançamento remasterizado e em blu-ray de Mary Poppins. O crítico e cineasta Jefferson Assunção lembra

que a produção de 1964 estrelada por Julie fez enorme sucesso na época: conquistou importantes

prêmios, como cinco Oscars, incluindo o de melhor atriz para Julie Andrews, melhor canção (Chim chim

cher-ee) e melhores efeitos visuais. Foi a maior bilheteria daquele ano nos Estados Unidos, superando

Goldfinger e My fair lady. 

O mais curioso, como lembra Assunção, é que Julie Andrews estava cotada para fazer My fair lady, mas

foi preterida por não ter sex-appeal. Ironicamente, esse foi o fator que fez com que Walt Disney

contratasse a atriz inglesa. “E a carreira de Julie Andrews deu uma guinada, ela acabou ganhando o Oscar

e o papel de protagonista em A noviça rebelde, no ano seguinte”, destaca. No entanto, foi uma tarefa

árdua para Walt Disney levar Poppins ao cinema, como mostra o livro de Valerie Lawson e o longa Walt

nos bastidores de Mary Poppins. Convencer a australiana, que considerava os filmes do norte-americano

uma “arte vulgar”, foi algo complexo. Só quando ele fez uma proposta irrecusável é que Travers aceitou.

Emma Thompson iinterpreta a autora. Foto: Francois Duhamel/Disney/Divulgacão

Serviço

Mary Poppins e sua criadora - A vida de Pamela Travers

De Valerie Lawson



7/3/2014 <em>Walt nos bastidores de Mary Poppins</em> chega aos cinemas nesta sexta-feira |  Viver: Diario de Pernambuco

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2014/03/07/internas_viver,492819/em-walt-nos-bastidores-de-mary-poppins-em-chega-aos-cinemas… 3/4

Editora Prata, 352 páginas, R$ 49,90

Igual mas diferente

No clássico da Disney estrelado por Julie Andrew, Mary Poppins desce de uma nuvem e voa pelos céus

tempestuosos de Londres para a casa de duas crianças. Com a ajuda de um despreocupado limpador de

chaminé, Bert (Dick van Dyke), a espirituosa babá transforma cada tarefa em um jogo e todo dia em uma

data festiva.

Na produção que estreia amanhã, protagonizada por Tom Hanks e Emma Thompson, a história é outra.

Walt nos bastidores de Mary Poppins sugere que personagens como a própria Poppins ou a família Banks,

pela qual ela é contratada como babá, foram baseados em pais e parentes de Pamela Travers.

O livro de Valerie Lawson mostra a situação do ponto de vista de Travers. A escritora australiana, que

atualmente escreve para o jornal The Sydney Morning Herald, considera o longa do diretor John Lee

Hancock um bom filme, embora seja estreito em seu foco, não revelando a complexidade da vida de

Pamela. No entanto, destaca a atuação de Emma Thompson.

Genialidade desperdiçada

Walt nos bastidores de Mary Poppins é, em sua essência, um filme da Disney. A trama é baseada em

histórias reais, mas o que se sobressai é um clima de conto de fadas. Basicamente, a proposta é

reconstituir as negociações que envolvem a adaptação de um livro para o cinema. No lugar da encenação

de um acontecimento real, o que se vê é uma grande fantasia, assumidamente parcial, com tons de

anedota ou fábula.

Tom Hanks é Walt Disney, na década de 1950, quando ele convenceu a escritora PL Travers (Emma

Thompson) a ceder os direitos do livro Mary Poppins para a realização do longa que se tornaria um

clássico infanto-juvenil. O filme intercala as memórias da autora na Austrália e suas reuniões com os

roteiristas em Los Angeles.

Apesar de partirem do ponto de vista de uma criança, essas viagens ao passado são retratadas de forma

fantasiosa demais. Elas tomam um espaço exagerado no filme, apenas para mostrar como Disney

percebeu a presença de elementos autobiográficos em Mary Poppins e usou essa descoberta para

convencer a Senhora Travers a aceitar sua proposta.

A escolha de Hanks é equivocada, pois o ator tem um rosto e um estilo conhecidos demais para um

personagem tão icônico e diferente de sua fisionomia. Walt nos bastidores de Mary Poppins é uma mera

curiosidade que desperdiça figuras tão geniais e grandiosas. No Oscar 2014, concorreu apenas na

categoria de Trilha Sonora.

Confira o trailer do filme: 

Acompanhe também o Pernambuco.com pelo Twitter

Tags:  Walt Disney  Mary Poppins  crítica  cinema



7/3/2014 <em>Walt nos bastidores de Mary Poppins</em> chega aos cinemas nesta sexta-feira |  Viver: Diario de Pernambuco

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2014/03/07/internas_viver,492819/em-walt-nos-bastidores-de-mary-poppins-em-chega-aos-cinemas… 4/4

Versão impressa  | Versão Flip  | Blogs  | Anuncie  | Assine  | Clube Diario  | Fale conosco

POLÍTICA

BRASIL

MUNDO

ECONOMIA

SUPERESPORTES

VIDA URBANA

VIVER

BLOGS

ESPECIAIS

LEIA O DIARIO

Versão impressa

Versão flip

Tablets

SERVIÇOS

Cidadão Repórter

Pernambuco.cão

Chacras

JORNAIS

Diario de Pernambuco

Aqui PE

TELEVISÃO

TV Clube

RÁDIOS

Rádio Globo Recife

Clube FM

PORTAIS

Pernambuco.com

Superesportes

Vrum

Lugar Certo

Admite-se

© Copyright 2014, S/A Diario de Pernambuco. Todos direitos reservados.

http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/
http://flip.pernambuco.com/
http://www.diariodepernambuco.com.br/outros/capa_blogs/
http://www.dpnet.com.br/comercial/
http://www.assineodiario.com.br/
http://www.clubediario.com.br/
http://www.diariodepernambuco.com.br/outros/fale_conosco/
http://www.diariodepernambuco.com.br/politica/capa_politica/
http://www.diariodepernambuco.com.br/brasil/capa_brasil/
http://www.diariodepernambuco.com.br/mundo/capa_mundo/
http://www.diariodepernambuco.com.br/economia/capa_economia/
http://www.pe.superesportes.com.br/
http://www.diariodepernambuco.com.br/vida-urbana/capa_vidaurbana/
http://www.diariodepernambuco.com.br/viver/capa_viver/
http://www.diariodepernambuco.com.br/outros/capa_blogs/
http://www.diariodepernambuco.com.br/outros/especiais/
javascript:void(0)
http://www.impresso.diariodepernambuco.com.br/
http://flip.pernambuco.com/
http://www.ojornaldeamanha.com.br/
javascript:void(0)
http://www.pernambuco.com/cidadao
http://www.pernambuco.com/pecao/capa_pecao/
http://pernambuco.chacras.com.br/
http://www.diariodepernambuco.com.br/
http://www.aquipe.com.br/
http://www.tvclubepe.com.br/
http://www.radioclubeam.com.br/
http://www.clubepe.fm/
http://www.pernambuco.com/
http://www.pe.superesportes.com.br/
http://diariodepernambuco.vrum.com.br/
http://diariodepernambuco.lugarcerto.com.br/
http://diariodepernambuco.admite-se.com.br/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CyUfUdboZU_KlEumh6AGgp4GAAbatoogFrvf6q5oBrcr93wUQASDA9f8fULDaluMCYM3w7oCsA6ABmtCy0APIAQKpAiWsF4kw5Jw-4AIAqAMByAOdBKoEpwJP0BjS2iAXfTDYbRJw5-EO8qEKN_-XiUgW69QSHERCEfCCBxKJxe7Z65z1DWrBACxSzZk4zGzDdq6N32Xy-3SAIpsVkVEW_bdPJF73o4_wQ4vyvfTk7YtHtoRExbVFgGvIaeGYVLaitO0JBg_VJFFd0Ok9Tz7M0G0N5qggmdEGM3gnCnI3D1DM5FWQYEtz_dmRVSpqHYkPPXJYAq2dVCB5S53zyJm7wb0QHlTlrE-5MfmjzbpolwvojP4_hTd168_gDMUHuYDcmIvMk_TXZ_fkKLR4gmbffs59JLCEF7m5rFl8GMVkCHmNx_HOwQ-lrxUv4Lyr8s5caXGzBVOWRwq6mwotFYmNwREu1xmP7xphVE2CwDqHBdRjAbWXKT28PzD_3gtm9eUV4AQBoAYCgAfOr80v&num=1&sig=AOD64_33v1T6JL8qXNpJZwJUJ72fXn3rJA&client=ca-pub-3346444400754120&adurl=https://www.totalclique.com/loja/shopping/13/moda-e-acessorios/91/tenis-mizuno/produto/1806/postagem-em-ate-dois-dias-uteis-promocao-exclusiva-so-hoje-tenis-estilo-mizuno-wave-prophecy-2-azul-com-vermelho-em-ate-12x-%2B-frete-gratis/
http://www.facebook.com/pages/Diario-de-Pernambuco/202569256433151
http://www.twitter.com/pepontocom/
https://plus.google.com/106591670979119469439
http://www.diariodepernambuco.com.br/outros/capa_rss/
http://www.diariosassociados.com.br/

