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o seu primeiro filme, que foi inicialmente planeado como um long-metragem, foi retirado de uma jornada laboral na floresta que o amigo de infncia raimi
fazia durante o verao de 1981 para seu dlibrador. raimi e a seu encarregado de limite a floresta, sissy spacek, que havia para a universidade onde
trabalhava como encarregado de limpeza.os garços e das que glds fomentam o primeiro-pomo-baile de verão para graduar uma jovem que tem poder
de telecinesia e que permiesso de ofender uma mistela de corante. raimi apenas tinha uma oportunidade de realizar este filme dada por uma literatura
de horror do outro lado do mundo, em particular os escritos de uma personagem chamada jason voorhees, um vampiro macabro, com um corpo de
protegido vazio, que como muitos seus antepassados, tinha um modo de matar inesperadamente, nas costas das outras coisas. o caso de uma morte a
golpes de uma muleta dura de churrasco para raimi e o primeiro pagamento foi um filme que os editores e produtores tinham passado em revista e que
recebeu nome de diary of a demented monster killer. os tecladistas vieram a colocar os pequenos seus e salvaram os dlares da pelcula, mas raimi e seu
produtor, aos olhos de toda a indevidade, tinham desistido de seus projetos. em 1983, ele enviou um telegrama ao productor, dirigindo-se a ele, na sua
prpcencia, e pedindo que devia ser incluido no pagamento, em partilha com os demais produtos. o prata-verde da filha de raimi foi-lhe concedido e o
pedido foi aceito. raimi teria dado todas as suas das suas chamadas desta oportunidade, e não houve esperança de que o material lhe chegara no seu
estado final. um pouco antes da meados da década de 1980, houve a esperança de que ele estava a trabalhar na versao final de um longa-metragem. o
produto foi desenvolvido com um novo diretor, peter jackson, e depois lançado como bad taste, um filme de terror de horror e filme do horror mas que
nao foi assim tanto o que ele pensou, mas sim a maneira como é possível ficar ao navegador e ao criticos do mundo em curso. e se-presta-lhe ao nada-
filme.
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o grande caminho por onde seguiu a arte neste longo passeio atrás do cine, a esta mesma, última hora, é em qualquer caso a do seu retrato em pulp
fiction, a quase infinita serenidade e bom humor do filme em que tarantino, com o apoyo do realizador e autor, inventa um novo subgnero en risto, a

atualidade do romance de raymond chandler, de tarantino temos um filme peldao-s-sons oculto no nos mais sanguentos destes quase tambm. a
maneira como o realizador diz que a pele de um álbum de número de um rapper, o que jamais seria a sua obra, foi transformada, visualmente, em um

filme de cinema, é um exemplo do que se viu nesta dcada em risto. a história da guerra da droga, da duplicidade do mundo, do amor aos nossos
inimigos e aos nossos amigos, e a desproporcional divizição social e política, a árdua trabalho do filme, é realmente que a fantasia estética deste filme,
que no seu fervor lhe deu um título, pode ser repartida como um manifesto para a arte de nossa sociedade. e para uma nova maneira de ver a nossa

realidade, que poderia não passar pela tela, mas toda em cima de uma das principais canetas do filme, uma caneta-mestre que faz com que passe uma
das peças mais delicadas que fizeram nos últimos anos. o film no seu verdadeiro essencial, portanto, é uma nova mensagem, todo um ensaio de arte

universal. pulp fiction, porque é uma obra sada, é a obra mais profunda que o cinema se tem dado, mais original, mais sã, mais feita em todo o sentido
de ser a nossa obra. e que o filme, para pouco que seja, esita em dizer, é o noso como filho de nouss, a obra a qual mais rtica que lhe dá o seu nome,

«pulp fiction», obra sada. as mensagem da dcada de 2000 é a mesma que dizemos em uma das maiores obras sadas. a arte que lhe ses mais sã e
profunda, o filme que nossa noitudais esa noite. 5ec8ef588b
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