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1ª Pesquisa | Artes - Cinema
Filme: Os miseráveis
Diretor: Tom Hooper
Gênero: Drama e Musical
Oscar de: Melhor maquiagem e cabelo, melhor atriz coadjuvante e melhor mixagem de som.
Atores: Hugh Jackman - Personagem: Jean Valjean, Russell
Crowe - Personagem: Javert, Anne Hathaway - Personagem:
Fantine, Amanda Seyfried - Personagem: Cosette, Helena
Bonham Carter - Personagem: Madame Thénardier, Sacha
Baron Cohen - Personagem: Monsieur Thénardier, Eddie
Redmayne - Personagem: Marius, Samantha Barks Personagem: Eponine.

Qual o tema básico do filme?

•

In My Life / A Heart Full Of Love – Amanda Seyfried

A base do filme gira em torno da Revolução Francesa.

•

On My Own – Samantha Banks

•

One Day More – Les Misérables Cast

•

Drink With Me – Eddie Redmayne

•

Bring Him Home – Hugh Jackman

•

The Final Battle – Les Misérables Cast

•

Javert’s Suicide – Russell Crowe

Lista das músicas em ordem de aparição:

•

Empty Chairs At Empty Tables – Eddie Redmayne

•

Look Down – Hugh Jackman

•

Epilogue – Amanda Seyfried

•

The Bishop – Colm Wilkinson

•

Valjean’s Soliloquy – Hugh Jackman

•

At The End Of The Day – Hugh Jackman

•

I Dreamed A Dream – Anne Hathaway

•

The Confrontation – Hugh Jackman

•

Castle On A Cloud – Isabelle Allen

•

Master Of The House – Sacha Baron Cohen

•

Suddenly – Hugh Jackman

•

Stars – Russell Crowe

•

ABC Cafe / Red And Black – Eddie Redmayne

Qual a trilha sonora?
Composta por: Claude-Michel Schönberg
É um musical puro, onde todas as falas são cantadas e foi baseado em
um musical da Broadway.

Jean Valjean | Nº 24601
Jean Valjean, o prisioneiro de número 24601, foi condenado
a trabalho forçado durante 19 anos por ter roubado um pão
para alimentar sua sobrinha. Apesar de ter cumprido a pena,
foi preciso mudar de identidade para fugir de Javert, seu
perseguidor e para seguir uma vida honesta, ajudando a todos
que pode. Sob esse disfarce tornou-se um grande empresário,
passando da mais extrema pobreza à riqueza. Alguns anos
depois adota Cosette como sua afilhada e morre em idade já
avançada.
Amargurado pela prisão e resgatado pela bondade de M. Myriel
(padre), Valjean pode ser considerado uma folha em branco,
sendo moldado por seus encontros com as circunstâncias. Esta
capacidade de modificar-se faz dele um símbolo da esperança,
pois se até ele pode aprender amor e caridade, depois de ter
sofrido tanta injustiça, qualquer um pode ser capaz também.

Inspetor Javert
É um inspetor de polícia que está tão obcecado com a aplicação
das leis e da moral da sociedade que não percebe que está
vivendo em premissas equivocadas.
Quando Valjean finalmente mostra a Javert prova irrefutável de
que um homem não é necessariamente mal só porque a lei diz
que ele é, Javert é incapaz de conciliar esse novo conhecimento
com suas crenças.
Como consequência, se suicida, atormentado pelo pensamento
de que ele pode estar vivendo uma vida desonrosa.

Monsieur | Madame Thénardier
Monsieur Thénardier é um estalajadeiro corrupto, um
homem miserável e cruel, obcecado por dinheiro e é pago
para cuidar Cosette. Extorque dinheiro de quem ele pode, e
frequentemente serve como um informante. Tem fortes laços
com o submundo de Paris. Cego pela ganância, Thénardier é
incapaz de amar outros seres humanos e gasta cada minuto em
busca de dinheiro.
Madame Thénardier A esposa de M. Thénardier é tão má
quanto o marido e tem prazer especial em abusar de Cosette.
Envia cartas enganosas a Fantine para extorquir seu dinheiro.
Nos anos seguintes, ela se torna cúmplice mais dedicada do
marido e é motivada a se vingar de Valjean e Cosette.

Cosette
Cosette é filha de Fantine. Quando criança, foi criada pelo
Monsieur e Madame Thénardier enquanto sua mãe trabalhava.
Depois que Fantine morre, Cosette vai morar com Jean Valjean,
que cria ela como se fosse a própria filha.
Quando cresce, Cosette conhece Marius, um dos revolucionários
que luta pela revolução francesa. Apaixonam-se e se casam. No
final, Cosette e Marius ficam ao lado de Jean Valjean no seu
leito de morte.

Fantine
Fantine é uma mulher esforçada que trabalha em uma fábrica
de costura para juntar dinheiro para sustentar a filha Cosette.
Após descobrirem que tem uma filha, Fantine é demitida e vai
até o porto para vender um colar e juntar dinheiro. Uma mulher
oferece uma boa quantia pelo cabelo de Fantine e, pouco
depois, ela também vende dois dentes e começa a prostituir-se.
Adoecida, é encontrada por Jean Valjean, que a leva para um
hospital onde morre. Pouco antes de morrer, Jean promete a
Fantine que cuidará da filha dela.
No final do filme, durante a morte de Jean Valjean, Fantine
vai busca-lo e agradece por ter cuidado de sua filha com tanto
carinho.

Marius
Marius é um dos estudantes que participa da revolução com seu
irmão Enjolras. Encontra Cosette em uma rua e se apaixona.
Pede para a sua amiga Eponine descobrir o que ela puder sobre
a misteriosa garota.
Encontra Cosette e se declara, mas ela e seu pai fogem da
cidade pelo medo de Jean Valjean de ser encontrado por Javert.
Marius participa da revolução e, no meio do combate, ele é
baleado e fica inconsciente. Jean Valjean salva a vida do rapaz
e o leva para o hospital. Salvo, casa com Cosette e fica ao lado
de Jean no seu leito de morte.

Eponine
Eponine é a filha da Madame e Monsieur Thénardier. Ela
é apaixonada por Marius, mas ele não corresponde seus
sentimentos.
Em um momento de ciúmes, Eponine rouba a carta que Cosette
escreveu a Marius, mas se arrepende e vai para a guerra
entregar.
No meio do combate, quando Marius seria atingido por um
tiro, ela se coloca na frente e morre nos braços dele, pedindo
desculpas e agradecendo.

Qual o tema básico do filme?
A base do filme gira em torno da Revolução Francesa.

Qual a época do filme?
O filme é dividido em três períodos. O primeiro ocorre com o
surgimento de um novo rei na França e após o começo da revolução
francesa em 1815, o segundo, um ano antes da morte do rei Luís XVIII
em 1823, e por último, 1832, onde não ocorrem novas revoluções em
Paris por alguns anos.

Efeitos visuais importantes?
Os efeitos visuais foram usados para tornar mais realistas algumas
cenas que foram filmadas em palco, para tentar criar uma visão mais
realista do cenário do século 19 na França.

O figurino tem cores como o vermelho em momentos dramáticos e
tons apagados nas cenas mais comoventes e tristes. Apesar do drama
como gênero do filme, o figurinista utilizou-se muito do azul, branco e
vermelho, que compõem as cores da bandeira francesa, demonstrando
o patriotismo narrado durante a história. As cores são exageradas para
fazer uma ponte entre a fantasia e o épico.

Cenários internos mais importantes:
Prisão, igreja, casa de cômodos e fábrica.

Cenários externos mais importantes:
Ruas e área de prostituição da comuna de Montreuil e ruas da cidade
de Paris.

Qual é a cor dominante do filme?
São utilizadas muitas variações do azul

Vestuário?
O estilista Paco Delgado, o qual assinou o figurino de “Os miseráveis”,
buscou inspiração nas cores de Delacroix e Goya e nas visitas a
museus parisienses para definir o figurino baseado na obra de Victor
Hugo. Paco Delgado comenta: “Assim como os tecidos, as cores se
relacionam com as emoções de cada personagem”.

Quais são as cores secundárias do filme?
Vermelho, branco, verde e preto.

Quais sensações que o filme pretende passar?

Qual a mensagem básica do filme?

As cores e texturas transmitem a sensação, para o telespectador, de
estar dentro de um conto, por meio de uma transição entre o épico e a
fantasia. As principais cores e que mais se repetem no filme, que são o
azul, vermelho e o branco demonstram o patriotismo do povo e a luta
pela independência da França. O vermelho, mais comumente utilizado
nas lutas ou nas roupas de meretriz por Fantine, que representa a
tensão da cena, o azul, utilizado por Javert inicialmnete,

Basicamente, tanto na obra de Vitor Hugo, quanto na adaptação
para o cinema, observa-se a crítica de que o progresso material
da sociedade não deve estar ligado à exclusão social. O pobre não
pode ser excluído por não possuir patrimônio material ou cultural,
porque o indivíduo não é aquilo que ele possui. Não é suficiente ser
incriminado para ser realmente criminoso. Assim o criminoso pode
ser a própria vítima do meio social onde vive.

Vermelho é usado para momentos de grande tensão, azul e preto para
tristeza e o branco para momentos mais leves. Utilizando as três cores
da bandeira da França, o figurinista ajuda a compôr o clímax de todo
o filme a partir das cores e texturas do figurino, que servem como um
“fio condutor” para a trama.
As sensações são bastante intensas, que variam da felicidade ao
desespero e que são contraposta de formas bem chocantes, por meio
de corte de cenários, cores e acontecimentos no filme.

Debate filosófico sobre o que é a justiça. Sobre pontos de vista e
tomadas de decisões opostas, mas que no final terminam da mesma
forma.
A adaptação do musical da Broadway, baseado na obra homônima
de Victor Hugo, conta uma envolvente história de sonhos desfeitos
e amor não correspondido, paixão, sacrifício e redenção na França
do século XIX, mas precisamente, no período revolucionário burguês
pós-derrota de Napoleão em Waterloo.

Essa mensagem foi passada com facilidade?
De 5 a 10, que nota você dá ao filme?
10

Apesar de existirem vários acontecimentos, a mensagem básica ainda
pode ser facilmente percebida por ser bem dramatizada.

Outras considerações de importância ao seu
olhar:
Há uma canção no filme que diz que “as cores no mundo estão mudando
dia após dia”, podemos observar isso até mesmo nas roupagens dos
personagens, como no caso de Javert, que inicialmente utilizava um
uniforme azul turquesa, mas com o passar do tempo a sua roupa
escurece e fica mais rígida, essa mudança ressalta o ressentimento e a
angústia dele, pois vive em razão de capturar Jean Valjean, e que de
fato nunca se concretiza. Pode-se concluir que as cores foram muito
bem estudadas e elaboradas para que pudessem acompanhar o clima
do filme e o desenvolvimento dos personagens.
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