
Animação argentina "Viaje a Marte" ganhou o prêmio de Melhor
Curta-Metragem, na avaliação do público carioca

Marcelo Bortoloti

P
or mais um ano, o festival Anima Mundi confirmou

sua relevância para o mercado brasileiro de animação,

com recorde de público e aumento no número de ins-

crições. Realizado no Rio de Janeiro entre os dias 8 e

17 de julho, e em São Paulo entre 20 e 24 de julho, o even-

to repetiu o mérito de apresentar o que de melhor tem sido

produzido mundialmente na área, oferecendo aos especta-

dores brasileiros acesso a um material que nem sempre lhes

é possível via televisão ou cinema comercial.

Somente no Rio de Janeiro mais de 60 mil pessoas assistiram

às exibições do Anima Mundi, que está em sua 13a edição e já

é o quinto maior festival do mundo na área. Foram 1.134 tra-

balhos inscritos, 51 a mais do que em 2004. Os números são

o reflexo de uma melhora na estrutura do evento, que arre-

dondou seu formato, ganhou novos patrocinadores e tem

desenvolvido uma fórmula inteligente de relacionamento com

o público e com os anunciantes.

Apesar do recorde de inscrições, a quantidade de filmes em exi-

bição caiu pela metade, de 612 no ano passado para 369 nesta

versão - - dos quais 266 participaram das mostras competitivas.

Segundo o cineasta Marcos Magalhães, um dos diretores do

Anima Mundi, isto fez com que o público tivesse maior acesso

aos destaques da mostra. "Fizemos uma seleção artística e téc-

nica mais apurada para concentrar o festival apenas nos melho-

res filmes", explica. As produções participantes vieram de 41

países, com destaque para o Brasil, que teve 73 animações exi-

bidas; França, com 63 trabalhos; e Estados Unidos, com 34.

A premiação do evento foi basicamente escolhida pelo

público, que elegeu o Melhor Curta-Metragem, Melhor

Longa, Melhor Curta Infantil, Melhor Animação Brasileira,

Melhor Portfolio, Melhor Primeira Obra, Melhor Animação

em Curso e Melhor Animação para Internet e Celular. Um

júri profissional distribuiu prêmios de Melhor Animação,

Roteiro, Trilha Sonora e Design.

No Rio de Janeiro, um dos principais destaques foi a anima-

ção "Viaje a Marte", do argentino Juan Pablo Zaramella, que

ganhou o prêmio de Melhor Curta-Metragem eleito pelo públi-

co. O troféu de Melhor Animação Brasileira foi para "O Boto",

de Humberto Avelar. O filme russo "Alosha Popovich i Tugarin

Zmey", de Konstantin Bronzit, foi escolhido como o Melhor

Longa-Metragem, categoria que estreou este ano. E o Melhor

Curta Infantil foi "O Hipo e o Cão", do francês Pierre Coffin.

Além das mostras competitivas, o festival contou com o

ciclo de debates Fórum Brasil, oficinas de animação e o Papo

Animado, uma série de palestras com diretores de renome

mundial. Entre eles, o norte-americano Chris Landreth, vence-

dor do Oscar 2005 na categoria Melhor Curta de Animação

pelo filme "Ryan". Nesta edição do festival, o grande home-

nageado foi o ilustrador e animador carioca Rui de Oliveira,

um dos pioneiros do videografismo no País.

Grandes parcerias
O Anima Mundi surgiu em 1993, no Rio de Janeiro, com

a proposta de quatro cineastas em fazer uma mostra até

então inédita de filmes em animação. A viabilização do even-

to só foi possível com o apoio do Centro Cultural do Banco

do Brasil, que desde então cede o espaço para a realização

do festival, e tem acompanhado seu crescimento vertiginoso

logo após o primeiro ano. Há oito edições a Petrobras ingres-
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O segundo Melhor Curta-Metragem, de
acordo com o público, foi o norte-
americano "Gopher Broke", de Jeff
Fowler, produzido pelo Blur Studio

O curta francês "La Revolution des Crabes",
de Arthur de Pins, ficou em terceiro lugar,
na opinião do público carioca, na categoria

Melhor Curta-Metragem

Toy Warrior", do coreano Lim Kyung-Won,
foi o terceiro Melhor Longa-Metragem,

conforme decisão do público carioca

sou como principal patrocinadora do evento, e vem custean-

do mais de 50% de seu custo, por meio da Lei de Incentivo

à Cultura. "A Petrobras deu uma nova dimensão ao festival,

e nos permitiu desenvolver outros projetos, levar o evento

para novas cidades, lançar coletâneas em DVD, entre outras

conquistas", ressalta Marcos Magalhães.

A viabilização da edição paulista do Anima Mundi foi um

dos sonhos que se tornaram realidade a partir de 1998,

também com o apoio da Petrobras. Neste ano, todas as ati-

vidades do festival em São Paulo estiveram concentradas no

Memorial da América Latina, um espaço único que facilitou

o acesso do público às mostras e debates. A capital paulis-

ta também foi palco pelo segundo ano consecutivo do

Anima Mundi Expo, um salão de negócios voltado para o

mercado da animação, no qual empresas ligadas ao setor

puderam apresentar seus produtos e serviços.

A edição de 2005 do festival contou com o co-patrocínio

da TIM, que viabilizou a criação de um concurso específico de

animação para celulares. A nova categoria integra o Anima

Mundi Web, segmento que desde 2000 contempla trabalhos

feitos para a internet. "Nesta competição para celular, o desa-

fio foi criar um curta de animação comunicativo e adequado

à tela do celular", explica Magalhães. No Rio de Janeiro, o pri-

meiro lugar desta categoria, na opinião do público, foi o tra-

balho "O Homem no Metrô", de Oswaldo Carrupt Machado.

O patrocínio também permitiu a clientes da TIM que bai-

xassem as animações concorrentes no seu celular e votassem

via SMS nas suas favoritas. Para a próxima edição, a organi-

zação do evento pretende criar uma oficina, em que os par-

ticipantes possam produzir animações com seus próprios

celulares dotados de câmera. O diretor de serviços de valor

agregado da TIM, Fábio Pascuzzo, se mostrou satisfeito com

o resultado da parceria. "Para nós, este é um passo muito

importante porque, além de popularizar os serviços multimí-

dia pelo celular, incentiva o desenvolvimento de conteúdos

que possam ser agregados ao portfolio de serviços da TIM."

Outra relação interessante de parceria com um grande

anunciante se deu com a IBM, também co-patrocinadora

oficial do festival deste ano. A empresa deu suporte tecno-

lógico ao Anima Mundi e está ajudando a desenvolver um

software, com o fim de simplificar o trabalho técnico de ani-

mação, que poderá ser distribuído em escolas de todo o

País, para despertar nos jovens o interesse pela área.

Propaganda animada
O universo da publicidade sempre esteve intimamente

ligado ao Anima Mundi, principalmente pelo grande núme-

ro de publicitários que competem no evento como autores

de animações. Além disso, o festival conta com uma cate-

goria específica dedicada à área, a Portfolio, que contempla

filmes feitos sob encomenda que tenham qualquer nature-

za comercial. Este ano, participaram da mostra competitiva

34 trabalhos, do Brasil, França, Canadá, Japão, Reino

Unido, Suécia e Alemanha. Um deles foi o comercial "Grrr" ,

criado pela Wieden+Kennedy de Londres para Honda

Diesel, com produção da Smith & Foulkes, que levou o

Grand Prix de Films no Festival de Cannes deste ano.

O júri popular do Rio de Janeiro, entretanto, preferiu dar

o primeiro lugar à animação "Abba to Zappa", realizada

também pela Smith & Foulkes para a revista inglesa Music

Observer. O Brasil só obteve uma terceira colocação nesta



A animação russa "Alosha Popovich i
Tugarin Zmey", de Konstantin Bronzit,
foi apontada pelo público carioca como
o Melhor Longa-Metragem

O terceiro Melhor Curta Infantil, escolhido pelo público no Rio de Janeiro,
foi para o brasileiro "Como Surgiu a Noite", de Andrés Lieban

categoria, com uma série de chamadas do Cartoon

Network criadas pela TV Pingüim.

A diretora Célia Catunda, sócia da produtora, lamenta o

fato de a publicidade brasileira usar menos animação que a

norte-americana. Para ela, um dos méritos do festival é jus-

tamente o de contribuir para que este tipo de trabalho che-

gue ao conhecimento do grande público, o que é uma

maneira de aquecer os negócios nessa indústria.

Na opinião da diretora, um mercado de futuro promissor

para as produtoras de animação brasileiras é o de séries

para a televisão. Atualmente, quase a totalidade das séries

animadas exibidas na TV brasileira vem do exterior. "Para

atingir esse mercado, temos de desenvolver produtos que

sejam interessantes também para exportação", sustenta.

A TV Pingüim já produziu séries em animação para a TV

Escola e para o Canal Futura. "Trabalhar só com publicida-

de é algo muito instável. Não dá para manter uma equipe

fixa porque os trabalhos geralmente duram pouco tempo",

ressalta Célia Catunda.
Para os interessados em animação na área de propagan-

da, o festival exibiu uma mostra de comerciais realizados

pela produtora Acme Filmworks, uma das maiores do gêne-

ro, que tem em seu portfolio os clientes United Airlines,

AT&T e Microsoft, entre outros. O diretor da produtora, Ron

Diamond, veio ao Brasil especialmente para o evento e par-

ticipou das palestras do Papo Animado, versando sobre a

interação entre arte e publicidade.

Hora de investir
O ciclo de debates Fórum Brasil, evento paralelo ao

Anima Mundi, reuniu profissionais de animação bastante

atuantes no mercado brasileiro. Um dos palestrantes foi

Sérgio Schmid, diretor da Twister, que falou sobre a produ-

ção de filmes de animação em longa-metragem.

A Twister fundiu recentemente sua estrutura com a da

Labocine, um dos mais tradicionais laboratórios de cinema

do País, a fim de criar um núcleo voltado para esse segmen-

to. Um dos primeiros grandes projetos é o longa-metragem

Xuxinha e Guto Contra os Monstros do Espaço, com lança-

mento previsto para dezembro. Pela primeira vez, o filme de

verão da apresentadora Xuxa será um longa de animação.

O projeto tem orçamento de R$ 6 milhões, totalmente cus-

teado pela produtora.
De acordo com Schimd, a grande dificuldade é que o

Brasil não tem tradição nesse tipo de produção. Filmes como

Cassiopeia e O Grilo Feliz são algumas das raras exceções de

longas-metragens de animação produzidos nos últimos anos

no País. "Agora, criamos uma estrutura com tecnologia mui-

Na categoria Portfolio, o primeiro Lugar
no Rio ficou com o comercial "Abba to
Zappa", produzido pela Smith &
Foulkes, do Reino Unido

A animação "Nuit Blanche", dos franceses David Etien,
Jean-Vincent Sales e Julie Serviere,

ficou em segundo lugar na categoria Portfolio

O terceiro lugar na categoria
Portfolio foi para as chamadas

do Cartoon Network produzidas
pela TV Pingüim
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O segundo lugar entre os longas ficou
com "Sueño de uma noche de San Juan",
dos espanhóis Ángel de La Cruz
e ManoLo Gómez

A segunda Melhor Animação Brasileira
escolhida pelo público do Rio foi "Qualquer Nota'

de Marcelo Ribeiro Mourão

"Bequadro", de Simon Pedro Brethé,
foi o terceiro colocado entre as

animações brasileiras, na preferência
dos expectadores cariocas

to semelhante à que existe lá fora", conta o produtor. Se-

gundo ele, o aparecimento de produções de grande porte

pode ajudar a aquecer o mercado de animação nacional.

Schmid reconhece que faltam no Brasil profissionais qua-

lificados, como roteiristas para a área. Neste sentido, elogia

o papel do Anima Mundi como fomentador de novos talen-

tos. "A maioria dos animadores brasileiros não tem merca-

do, e precisa partir para o filme autoral para tentar apare-

cer", observa. Somente para compor a equipe do longa

Xuxinha, a Twister entrevistou 150 profissionais no Rio de

Janeiro, tendo selecionado 60.

A produção de animação no País tem crescido nas últimas

décadas, segundo pesquisa do Núcleo de Animação da PUC-

RJ, apresentada durante o Fórum Brasil. Enquanto na década

de 80 foram produzidos 22 filmes, nos anos 90 o total de ani-

mações saltou para 218 e, entre 2000 e 2004, chegou a 373.

Com base nesse estudo, a Associação Brasileira de Cinema

de Animação anunciou durante o evento que iniciará a maior
pesquisa qualitativa e quantitativa do segmento já realizada

no País. " Está na hora de nos prepararmos para transformar o

Brasil num importante centro produtor de animação. Para

isso, precisamos saber a nossa história, quem somos e quan-

tos somos", destaca o presidente da entidade, Andrés Lieban.

Todos os profissionais de animação do Brasil estão sendo

convidados, neste mês de agosto, a se cadastrar e fazer

parte do banco de dados que vai reunir produtoras, profis-

sionais, instituições de ensino e festivais. O site para cadas-

tro é o www.abca.org.br/animadoresdobrasil, disponível a

De acordo com o público carioca, o filme "O Boto", de Humberto Avelar, foi a Melhor Animação Brasileira de 2005
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partir do próximo dia 15.
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