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F
inalmente, após sete anos de in-
tensa pesquisa e trabalho, a bio-
grafia Walt Disney: Triumph of
the American Imagination, do

jornalista americano Neal Gabler, deve-
rá chegar às livrarias dos Estados Unidos
a partir do final deste mês. Discutindo
aspectos pouco lisonjeiros da vida do
pai do Mickey Mouse, o livro trata de
temas como o anti-semitismo de Dis-
ney e o fato de ele ser um mau patrão,
não dando os devidos créditos à sua
equipe de desenhistas.

Se o inverno na América do Norte
deverá ser quente por conta dessa nova
obra, na Europa o nome de Walt Disney
também deverá suscitar polêmicas dis-
cussões até meados de janeiro. Esse é o
tempo que deverá permanecer em car-
taz a exposição "Era Uma Vez Walt Dis-
ney — as Fontes da Arte dos Estúdios
Disney", atualmente em cartaz na gale-
ria do Grand Falais, em Paris.

Intelectuais e acadêmicos europeus
sempre demonstraram ter uma visão
bastante ácida — e até preconceituosa
— sobre a obra de Walt Disney. Mes-

mo os franceses, anfitriões de um gran-
de projeto da empresa, sempre deixa-
ram claras suas ressalvas em relação ao
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universo criado pelo empresário ame-
ricano. Basta lembrar que no primeiro
ano de operação a Eurodisney, inaugu-
rada nos arredores de Paris em 1992,
acumulou um prejuízo que ultrapassa-
va os US$ 270 milhões.

Os "envernizados" franceses, que
sempre tomaram para si a guarda da
"cultura superior" do mundo, não acei-
tavam a "estratégia cheeseburger" de

atuação da Walt Disney Company na-
quele que é considerado um dos países
mais anglófobos do mundo. Por tudo
isso, a decisão do curador-chefe do
Grand Falais, Bruno Girveau, de organi-
zar a exposição naquele que é conside-
rado o maior templo da arte erudita
francesa foi considerada por boa parte
da imprensa de seu país como uma de-
cisão "quase suicida".



A estética da Rainha Má, de Branca de
Neve, se baseou em uma escultura da
catedral gótica de Naumburg que
representa Uta, a esposa do químico-
chefe de Meissen. A transformação da
rainha em bruxa, segundo Bruno
Girveau, é alusiva ao filme Dr. Jakyll e
Mister Hyde, de Robert Mamoulian

Sobretudo porque o que ele quis pro-
var — e conseguiu — em sua bem ela-
borada e inteligente tese curatorial é que
os desenhos animados produzidos por
Disney e sua equipe são, sim, Arte com
"a" maiúsculo. Nas mais de 500 peças da
mostra francesa, fica mais do que evi-
denciada a forte influência da literatura,
do cinema e das artes plásticas européias
no universo dos estúdios americanos.

Dividida em grandes módulos que dis-
cutem temas como a construção da ce-
nografia e das paisagens, a caracterização
dos personagens e o antropomorfismo
nos desenhos animados, a exposição con-
ta com verdadeiras preciosidades sobre o
universo criado por Walt Disney. São exi-
bidos na mostra desde o Gallopin Gaú-
cho, primeira animação elaborada por
Disney em 1928, em que o criador apre-
senta o Mickey Mouse, até o Oscar e as
sete pequenas estatuetas que ele ganhou
da Academia em 1937 por Branca de Ne-
ve e os Sete Anões, primeiro longa-metra-
gem de animação da história do cinema.

Entre os destaques da mostra com ce-
nografia assinada pelo italiano Alessan-
dro Mendini — que permite que os de-
senhos animados de Disney e pinturas
européias clássicas sejam exibidos lado
a lado — estão a exibição de filmes ex-
pressionistas alemães da década de 20 e
a animação que Disney desenvolveu em
parceria com o artista plástico catalão
Salvador Dali em 1946.

Girveau exibe trechos de filmes co-
mo Fausto (1926), do alemão Friedrich
Murnau, ao lado da animação Fantasia
(1940) para provar como o universo do
expressionista foi de fundamental par-
ticipação para que os Estúdios Disney
construíssem o personagem do apren-
diz de feiticeiro Mickey no desenho ani-
mado. Por sua vez, em visita aos Estados
Unidos em 1937, Dali já havia definido
Disney numa carta enviada a André
Breton, autor do Manifesto Surreal, co-
mo um dos "maiores surrealistas ame-
ricanos". Quando, em 1945, o pintor
volta à terra do Tio Sam para trabalhar
nas seqüências oníricas de Quando o
Coração Fala (Spellbound), de Alfred
Hitchcock, o pai do Mickey decide con-
vidá-lo para o projeto.

Dali começa a desenhar então para
Destino, uma história de amor impossí-
vel, baseada na canção, entre uma deli-
cada bailarina e um truculento jogador
de beisebol americano. Por questões
que ambos chamaram de "divergências

artísticas", o projeto foi paralisado ain-
da em 1946, e só voltou a ser retomado
em 2001 pelas mãos de Roy Disney, so-
brinho de Walt. O resultado é um cur-
ta-metragem de animação de seis mi-
nutos de duração que concorreu ao Os-
car 2003, marcado pelas paisagens e ele-
mentos tipicamente dalinianos numa
montagem que tem, sem sombra de dú-
vida, a marca dos Estúdios Disney.

Já numa inversão completa do per-
curso curatorial sugerido por Girveau,
a mostra termina discutindo a influên-
cia dos desenhos animados de Disney
na arte contemporânea. Há desde seri-
grafias como O Aniversário do Pato Do-
nald (1985), de Andy Warhol, até The
Hara-Kiri of The Bank of Tokyo (2002),
tela de Erro que ironiza a fome de lucros
dos banqueiros mundiais por meio da
figura do milionário Tio Patinhas. Ao
terminar de visitar a exposição do
Grand Falais, além da certeza que fica
de que de fato os desenhos animados
nascidos nos Estúdios Disney são arte é
que se consegue fenfim justificar por que
a empresa de entretenimento — uma
das maiores dos Estados Unidos — pa-
gou neste início de ano US$ 7,4 bilhões
pela Pixar. Em técnicas bidimensionais
e com desenhistas europeus como Au-
bertHurtar(1883-1942), GustadDeni-
gren (1886-1970) e Danes Kay Nielse,
todos contratados pelo próprio Disney,
os estúdios americanos mostraram por
quase seis décadas um universo de fá-
bulas do Velho Continente a crianças e
adultos do mundo todo.

Neste tempo de internet, mobile ar-
te e circulação de imagens cada vez
mais separadas, a percepção do mun-
do mudou. É um tempo de velocida-
de e de valorizar os winners, varrendo
da cena os loosers. Daí o sucesso de
animações como Os Incríveis e Car-
ros, duas das maiores bilheterias do
cinema no mundo todo do ano passa-
do para cá. Voilàl A cultura do chee-
sebúrguer, agora lastreada por uma
origem européia, venceu. 
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