Todos vêm a falar sobre as suas vidas

Este filme conta a história do jornalista Jean, que foi encomendado pelo Canal+ para capturar a emoção no
país da Copa do Mundo. Ficção e documentário misturam-se um para o outro no (filme) Brasil. Enquanto
as experiências de Michel não são reais, entanto, poderiam ter acontecidos assim ou uma maneira similar.
Reais são, em qualquer caso, as entrevistas com os brasileiros que contam suas histórias da vida na
frente da câmera e tentam explicar o que mantém o mundo unido no coração. A veracidade de suas
histórias é outra questão.

AÇÃO
AÇÃO FICTÍCIO
A história do jornalista
Canal+ manda seu melhor homem para
o Brasil. A intenção é capturar a emoção
no país da Copa do Mundo, porque
querem-a vender com lucro na Europa.
„Como conseguir o dinheiro do gringo?“
Certamente, o jornalista Michel
cai imediátamente em todos estes
inconvenientes em qual um ingênuo
gringo cai quando quer vibrar feliz como
uma borboleta numa zona de guerra. (1)
Já no aeroporto ele tem sido totalmente
defraudado quando quer gambiar
dinheiro. (2) Em seguida, lançado mão
por um motorista de táxi. (3) Então, deixase seduzir facilmente de uma mulher
reconhecidamente muito atraente, e
surpreende-se quando ela apresenta a
conta na manhã seguinte. Não fica muito
tempo para discussão. Finalmente, ele
tem que cumprir um pedido padrão: O
relatório sobre o „entusiasmo brasileiro
para a vida“ deve piscar nas salas

europeias a tempo para o início da
Copa do Mundo. Ele tem que moderar
um monte de entrevistas. Mas não se
preocupe, mesmo durante o trabalho
documental Michel não fica preservado
de experiências desagradáveis: Durante
as entrevistas, ele está observado de
perto por curiosos. (4) Todo mundo quer
uma pequena homenagem do gringo
rico. (5) Alguns apenas xingam-o, e
querem saber o que ele está procurando
em „nosso“ país. (6) Outros espionálo, porque seu equipamento parece
ter um valor considerável. (7) Um
„Pickpocketing“ inofensivo custa Michel
inicialmente apenas seus documentos,
então vira ainda um problema real, (8)
porque ele não pode deixar para chamar
um policial que prende-o, porque Michel
não pode identificar-se. Na prisão há
finalmente bastante tempo para fazer
pensamentos sérios sobre o Brasil. Um
incerto tempinho também por relembrar
os resultados do documentário.

Capturar a alegria de viver é o trabalho do jornalista Michel

DOCUMENTÁRIO
As Entrevistas
„Conte a sua história e explique o mundo!“
Com este lema, um monte de pessoas foram
atraídas para contar a sua história sem falta e
explicar seu país na frente da câmera. Então,
completamente o jornalista não quer contar
com as declarações dos bastante conhecido
imaginativos brasileiros. Embora as histórias
tem um bom som, mas só são verdade no
caso excepcional, e assim a verdade deve
ser marcada por interrogar os seus amigos.
Assim, os declarações aparecem logo numa luz
diferente.

„Eu conto a minha
história!“

Wahrheit und Lüge

„Eu explico o mundo!“

Direções pelo Diretor
Os entrevistados são colocados numa sala para
que os monólogos podem ser editadas de jeito
uma conversa (técnica de tiro / tiro-reverse). Tanto
quanto devem ser complementados textos de
conexão ou comentários, um actor empenhado
suplementado pode preencher as lacunas.
No filme as entrevistados são frequentemente
procurado por telefone. Isto serve a final
que o chamador do outro lado da linha ainda
pode ser procurado postriori. Para criar um
ambiente descontraído, os entrevistados podem
- ou devem - executar tarefas enquanto as
chamadas: Então, por exemplo, uma Cinderela
maquia-se para uma princesa, porque ela
quer sair após da entrevista. Seu amante ou
seu melhor amigo atrapalha o andamento da
entrevista constantemente com telefonemas;
um outro amante não consegue seduzir sua
amada, pois que a prefere apresentar-se na
câmera. Um pedreiro desaparece por trás da
parede que cresceu no decorrer da entrevista,
e um prisoneiro tenta o contrário: ele arranha
um buraco na parede, porque ele tenta dar um
pinote no tatû.

TÓPICOS

ALEGRIA DE VIVER

QUEM TEM PERMISSÃO A FALAR?
Os motoristas de táxi, guias turísticos, guardas
de carros, policiais, ladrões, traficantes e prostitutas explicam seus métodos. Moradores de
Favela, colecionadores de latas e mendigos podem manifestar seu sofrimento. Em suma: Brasileiros explicam a sua visão da vida e sua visão
das coisas. Vemos uma ou outra profissão mesmo em ação!

„Eu!“

... e dizer-nos como chegar a esta elogiada
„alegria de viver“. Dinheiro não parece ser
mesmo necessário. O que será responsável? O
Carnaval, o Samba, as praias, as mulheres e o
sexo? Quantos amantes tem que ter a mesma
ordem para passar a vida tão alegre? Com
fidelidade e verdade, tem provavelmente nada
a ver, porque vocês não dão tanto valor nessas
coisas, né. Trata-se de saudade, tristeza, alegria
e felicidade? – Nos europeos não sabemos do
que vocês estão falando! - „Exatamente!“
Carnaval, Samba, Praia, Mulheres e Sexo

Saudade, Tristeza, Alegria, Felicidade

O „JEITO“
Prometeu: Nenhum clichê vai ser deixado de
fora! Antes, porém, os interlocutores serão
solicitados a uma auto-avaliação, e perguntados
sobre suas maiores habilidades e excelentes
qualidades temperamentais. Pelo menos eles
deveriam explicar gentilmente a nos europeus o
típico „jeito“ brasileiro ...

„Tudo bom!“

FAMILIA E AMIGOS
„Eu sou como eu sou!“

Mas nos sabemos que a família desempenha um papel importante. E amigos? Ou são
„Irmãos“ ou „Brothers“? Qual é a diferença?

O termo „Jeito“ ...
... diz, entre muitos outros sentidos, a natureza
de uma pessoa. Significativamente, o termo
também pode ser traduzido como „destreza“.
Então assim pode interpretar o termo „jeito“,
aquela forma típica brasileira, precisamente
essa habilidade para dominar a vida.
Familia, Amigos e Brothers

DEUS

POBRES E RICOS

Claro, vocês têm uma grande vantagem: Vocês
têm Deus! Cristo Redentor torre sobre Rio.
Quem será ao indicar que ele vira as costas para
as favelas. Mas como vocês querem explicar
o fato que precisam além da religião católica
Candomblé e Macumba? Não acreditam bastante
na força de Deus? Em geral: Deve ter um Deus
só, e este é brasileiro! Então vagam os bilhões
que acreditam em Alá, Buda ou qualquer outra
pessoa? – Certamente! Mas de qualquer forma, é
importante confessar os pecados. – Porque após
pode recair no pecado de todo o coração, né?
O que a Igreja realmente diz sobre os biquínis
minúsculos, em que as Morenas apresentam
suas bundas imponentes nos domingos na praia?

Racismo existe, ... mas muito mais entre ricos
e pobres. Sim, o mundo do dinheiro e o mundo
em geral, este é um campo amplo ... precisamos
de conversar. Gringos são capitalistas, isso é
óbvio. Mas o que vocês acham do capitalismo?

Pobres e ricos

„R = H ???“

Deus é brasileiro!

EDUCAÇÃO
Também serão abordados os assuntos escola,
universidade e profissão, conhecimento e
educação. Brasileiros acham muito engraçado
que nós gringos pronunciam as letras tão
erradas. Um „R“ é um „H“, o que é lógico!
Mas apenas se for no início da palavra. Caso
contrário, é naturalmente um „R“.
Sobre a pronúncia correta

„Eu sou um mestiço!“

CORES
A questão da cor da pele é essencial para
ser esclarecido. As diferenças entre preto e
branco parecem ser mínimos, p.e. Ronaldo
disse que iria passar por branco. E se você
confiar no censo, então não há mestiços neste
país. Qualquer pessoa que não é bem negro
já é branco. Somente os próprios negros são
particularmente orgulhoso de ser negro.

Preto-Branco

POLITICA

„Eu sou branco!“

„Eu tenho orgulho de ser negro“

E a democracia? Já que estamos no assunto:
Como vocês veem seus políticos? E por que
é melhor não ter nada a ver com os policiais?
Que se pensava que o crime foi um grande
problema neste país. Oh, a corrupção é um
problema muito maior?
A polícia e outros criminosos

HOJE E AMANHÃ

NOMES GRANDES e pequenos
„Com todas essas visões, o que vocês
estão esperando da vida? Quais são
seus planos futuros?“
Contra-pergunta:
„Que
futuro?
Importante é hoje!“
„Claro, mas não quando trata-se de
resolver um problema, não é?“
„Porque para isto ainda dá tempo até
amanhã. Primeiro de tudo: o Brasil vai
ser o campeão da Copa do Mundo!
Tudo o resto não importa por enquanto.
„Quem sabe o que o amanhã trará.“

„Chamo-me Cabeção.“

Campeão do Mundo!
Hulk e Socrátes

EXPECTATIVAS

Finalmente, então também deve ser respondido à pergunta porque os
brasileiros não têm sobrenome? Porque vocês podem chamar-se de
Sócrates, ou Hulk, e porque vocês fazem-se maior ou menor do que
vocês são?

Mas vocês também têm certamente expectativas para a Copa
do Mundo? Como vocês planejam alcançar o dinheiro das turistas?
„Eu sou brasileiro!“

O dinheiro dos outros

Produção
Para as filmagens do filme BRASIL está estimado um orçamento
de 50.000 €, bem como mais 30.000 € para a pós-produção e
sincronização em cinco idiomas. O produto final é determinado para
o mercado internacional, com canais de TV em mais de 200 países.

