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Apresentação
por Rubens Ewald Filho
Estou aqui tentando corrigir uma injustiça. Não
sei se vocês sabem, mas eu apresento todos os
domingos na Rede Cultura um programa
chamado Cine Brasil, que exibe filmes brasileiros.
Já apresentamos as chanchadas da Atlântida, os
filmes da Cinedistri de Oswaldo Massaini, várias
vezes as fitas da Vera Cruz e todas elas tinham
uma coisa em comum: a presença do John
Herbert. Eu já conhecia quase todos os filmes,
mas nunca tinha tido antes a oportunidade de
assisti-los assim, um após o outro. E fiquei
impressionado. “Poxa, O cara era bom!”. Pensa
que é fácil fazer par para Eliana, cada vez que
ela levantava aquela sobrancelha? Ou cantar,
sendo dublado por Anísio Silva. Até com a voz
do Rubens de Falco ele aparece em Floradas na
Serra. Também é difícil lutar a socos com o
Wilson Grey ou, pior ainda, com o Wilson Viana.
Mas foi revendo esses filmes que me dei conta
realmente de como é difícil a missão de ser galã.
Johnny não era apenas boa pinta. Tinha uma
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grande empatia. Todo mundo confiava nele,
acredita nele. Mas sua missão era dizer diálogos
por vezes completamente impossíveis. E sem
parecer ridículo, sem cair no melodrama ou
resvalar para a chanchada. Eu percebi como
Johnny fazia bem uma coisa, que no fundo é a
principal função do galã, além de provocar
suspiros na platéia feminina: tem, principalmente, que fazer os outros brilharem, servir de
apoio para o mocinho e escada para Oscarito
ou Derçy Gonçalves. Não, Johnny não era
qualquer galã. Tenho certeza que Johnny foi o
melhor galã do cinema brasileiro.
Arrisco dizer que Johnny nunca deu uma
interpretação ruim... E Johnny foi bom e
convincente não apenas em português, mas
também inglês e até alemão - eu até vi aquele
filme da Helga e os Homens, que ele andou
fazendo. Mas ainda estou correndo atrás de
Escravas do Amor das Amazonas, que juro que
ainda vou programar para o Telecine Classic.
Pesquisando o IMBD, que é a enciclopédia do
show business mundial, encontrei lá nove
variações no nome John Herbert, mas o nosso

Johnny é o único que, além de ator, trás também
como identificação as categorias de produtor e
diretor.
Porque nem todo mundo se lembra: Johnny
também é um talentoso diretor de cinema, está
lá incluído no meu Dicionário de Cineastas. Foi
premiado pela Associação dos Críticos de São
Paulo, sempre louvado pelo saudoso Rubem
Biáfora, embora demonstrasse uma inexplicável
atração pelos textos da Cassandra Rios. E se
alguma queixa eu tenho, é a da situação sempre
complicada do cinema brasileiro que não
permitiu que Johnny dirigisse com mais
freqüência.
Mas estou aqui como admirador confesso do
trabalho de Johnny, e volto a falar da injustiça.
Todo mundo gosta do Johnny Herbert, mas nem
todos reconhecem a qualidade de seu trabalho.
E sabem por que? Porque, no fundo, ele é como
o Fred Astaire, que faz tudo parecer tão fácil,
que as pessoas acham que já nasceu sabendo.
Não percebem todo o trabalho que houve por
trás. Mas é com outro ator que a comparação
fica mais clara.
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Eu acho que Johnny é o nosso Cary Grant... Como
ele, faz tudo com classe, elegância, um
impecável timing de comédia e total
competência no drama. Lembrem-se de que o
Cary fazia também tudo parecer tão fácil, tão
suave e debonair, que não parecia estar
representando, que no fundo é a mais difícil das
artes. E por isso, nunca lhe deram um Oscar
normal, apenas um especial. De uma certa
maneira, estou aqui um pouco para isso. Não
posso lhe trazer um Oscar da Academia, mas
trago meu respeito e minha admiração.
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Introdução
Duas vezes a vida profissional do ator John
Herbert dependeu de um smoking. Na primeira
vez, em 1952, quando ele, ainda um estudante
de Direito, foi convidado pelo colega Renato
Consorte para fazer uma ponta no filme
Appassionata, uma das primeiras produções do
estúdio Vera Cruz. Por coincidência, uma
situação que lhe deu oportunidade de
aproximar-se da então jovem bailarina Eva
Wilma. Os corredores do Teatro Municipal foram
o palco dos primeiros flertes de um casamento
e parceria artística que duraram mais de 20 anos,
formando uma das duplas mais queridas do
público brasileiro na TV, no cinema e no teatro
entre as décadas de 1950 e 1970.
Na segunda vez, o smoking foi necessário para
uma cena de O Petróleo é Nosso, de Watson
Macedo, agora na Atlântida. Mal-descido do
avião que o levou de São Paulo para o Rio, o
então jovem intérprete entrou no estúdio,
ganhou seu traje de soirée e repetiu um beijo
vinte vezes. Assim, sem ensaio, na raça.
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