
Volver, de Almodóvar,
será exibido na Mostra

e entra no circuito
em novembro

Ao chegar a sua 30.a edição, a Mostra Internacional de Cinema
de São Paulo confirma sua vocação por apresentar ao Brasil o
que de novo tem feito o cinema mundial l Por Márcio Rodrigo

Globalização do nosso
OI

inesquecível professor Pie-
tro Maria Bardi, presidente
do Museu de Arte de São
Paulo até sua morte, em

1999, era um homem ciumento.
Como amante das artes plásticas, o
italiano de gênio forte não digeria
bem todo o sucesso que a Mostra Inter-
nacional de Cinema de São Paulo, cria-
da pelo jornalista Leon Cakoff em
1977, a seu pedido, para celebrar os 30
anos do Masp, fazia na cidade.

Quem confessa tudo isso de manei-
ra bem-humorada é o próprio Cakoff,
que desde aquele período comanda um
dos maiores e mais prestigiosos eventos
cinematográficos do país, que chega
agora a sua 30.a edição. O evento sempre
teve como seu maior mérito trazer aos
cidadãos de São Paulo e a centenas de ei-

olhar
néfilos do Brasil e países vizinhos, que se
deslocam de suas cidades de origem pa-
ra assistir à Mostra, o que de mais no-
vo e criativo tem-se produzido no cine-
ma ao redor do mundo.

No prefácio do livro Ainda Temos
Tempo, crônicas do próprio Cakoff
que relatam sua peregrinação pelo
mundo atrás de filmes, o crítico e ci-
neasta Arnaldo Jabor chama a Mos-
tra de "festival sem estrelas", em que o
narcisismo fica do lado de fora para
dar lugar à democracia audiovisual.

O evento, segundo afirma catego-
ricamente, Cakoff não tem segre-
dos para ser feito. "Exige só traba-
lho insano", diz o organizador.

Cakoff, ao lado de sua mulher,
Renata de Almeida, percorreu, e
ainda percorre, o mundo para, num

legítimo trabalho de "escavação cine-
matográfica", apresentar aos olhos bra-
sileiros novas cinematografias e cineas-
tas. É essa sanha pelo novo que o levou
por exemplo a atravessar muitas vezes a
Cortina de Ferro e buscar filmes na ho-
je inexistente Alemanha Oriental ou na
Argélia e trazer para o deleite dos aman-
tes do cinema filmes produzidos em paí-
ses de nome impronunciável.

Para Cakoff não há fronteiras polí-
ticas, geográficas ou ideológicas. Exis-
te apenas o cinema que seduz seus
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Cinema

olhos."O que sempre quis foi dar à
Mostra um caráter de total inde-
pendência ideológica. Se eu tives-
se carregado alguma bandeira, o
evento não teria durado 30 edi-
ções", afirma o organizador.

Cinéfilo de vocação e coração, Ca-
koff foi responsável por apresentar ao
país e (muitas vezes) descobrir antes
do resto do mundo diretores que se tor-
nariam referências para o cinema con-
temporâneo. Para ficar só num exem-
plo, basta lembrar que em 1992 um en-
tão desconhecido e desprezado pela
imprensa Quentin Tarantino esteve na
cidade para apresentar Cães de Aluguel,
um filme mais "desvairado" do que a
própria paulicéia.

Ao ser questionado sobre esse faro
para detectar novos e promissores ta-
lentos, Cakoff desconversa com mo-
déstia e simplicidade. "Não posso cor-
rer o risco de 'torcer o nariz' para a
produção contemporânea. É muito
complicado você julgar qualquer coi-
sa. O que a Mostra procura fazer é
abrir um espaço de debate que amplie
o conhecimento dos cinéfilos e for-
madores de opinião", explica.

Se é generoso quando o assunto é a
produção cinematográfica, mesmo que
os filmes tenham sido produzidos em
países miseráveis e sem água potável,
como a Argélia e o Uzbequistão, o mes-
mo homem torna-se implacável ao cri-
ticar as empresas internacionais que
continuam ignorando eventos cinema-
tográficos no Brasil.

"Os patrocinadores de festivais na
Europa e nos Estados Unidos são os
mesmos devido às marcas globaliza-
das, mas eles não nos atendem aqui
porque o Brasil não é prioritário", ob-
serva. Tal situação na visão de Cakoff
gera hoje"a censura do poder econômi-
co". "E essa é sem dúvida a que mais di-
ficulta a criação cinematográfica, do-
minando, conduzindo e manipulando
cineastas ao redor do mundo", diz acre-
ditar o organizador da Mostra.

As barreiras encontradas nesse senti-
do, contudo, não impedem que Cakoff
siga sua jornada cinematográfica. Nun-
ca é demais lembrar que, quando criou
a Mostra, em 1977, o Brasil vivia um pe-
ríodo de censura imposto pelo regime
militar vigente então. Se naquela época
o evento conseguiu abrir caminho para
que o melhor da cinematografia do
mundo chegasse às nossas telas, não se-
rá num período democrático que a
Mostra arrefecerá perante dificuldades
já outras vezes suplantadas.

São mais de 360 filmes exibidos em
19 espaços diferentes, procedentes de
lugares tão díspares quanto os Estados
Unidos e o Irã, ou a França e o Para-
guai. E embora Cakoff não goste de
destacar nada na programação por
acreditar que isso "seria uma injusti-
ça", alguns filmes terão oportunidade
talvez única de ser vistos no Brasil, co-
mo é o caso de Cabiria (1914), de Gio -
vanni Pastrone, considerado por Felli-
ni o filme mais importante da história
do cinema italiano, ou os clássicos cur-

Parceiro energético
Orçada em R$ 4,8 milhões, a Mostra

Internacional de Cinema de São Paulo

tem na Petrobras Distribuidora a princi-

pal parceira para sua realização, como

garante Leon Cakoff, organizador do

evento. Este ano, além do tradicional pa-

trocínio, que se repete pela oitava vez, a

companhia petrolífera instituiu o Prêmio

Petrobras Cultural de Difusão, que dará

R$ 600 mil para a distribuição da mais re-

cente safra de filmes brasileiros.

A maior premiação de um festival de

cinema no Brasil, criada para comemo-

rar a 30.a edição da Mostra, destinará R$

400 mil ao melhor longa de ficção e R$

200 mil ao melhor documentário, eleitos

por votação popular.

Verdadeiro combustível para o cine-

ma brasileiro, seja na área de produção,

seja na de distribuição ou exibição, a

estatal injetou somente nos dois últi-

mos anos R$ 470 milhões na cultura, e

já planeja suas ações para 2007, como

revela a gerente de patrocínios da Petro-

bras Distribuidora, Ana Dulce Coutinho,

com exclusividade à revista Forbes Brasil.

Por que a Petrobras Distribuidora re-
solveu destinar o maior prêmio em dinhei-
ro para um evento de cinema no Brasil pa-
ra a Mostra de Cinema de São Paulo?

Esta edição do "Prêmio Petrobras Cultu-

ral de Difusão" é o reconhecimento da Pe-

trobras à importância da Mostra Interna-

cional de Cinema de São Paulo e uma ho-

menagem à 30.a edição do evento. No que

diz respeito aos valores do prêmio, eles

estão de acordo com o limite estabelecido

pelo regulamento da Seleção Pública de Di-

fusão 2006, da qual aliás o prêmio faz par-

te. Diferentemente de muitos outros prê-

mios, a Petrobras não está premiando rea-

lizadores, e sim apoiando a distribuição co-

mercial dos filmes. A idéia do "Prêmio Pe-

trobras Cultural de Difusão" surgiu como

uma iniciativa do Programa Petrobras Cul-

tural, que desde 2003 conduz a política de

patrocínio cultural da Petrobras, e que, es-
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tas-metragens das obras de Shakespea-
re do final do século XIX, resgatados
pela Mostra em Londres.

Já na produção contemporânea, os
destaques deverão ficar por conta de
Babel, do instigante chileno Alejandro
González Inárritu, e The Wind that
Shakes the Barley, de Ken Loach, ambos
premiadíssimos na última edição do
Festival de Cannes. Também vale res-
saltar que o sempre polêmico e irreve-
rente Pedro Almodóvar terá seu Volver

Broken Sky, Cartola, Babel (ao lado) e
O Céu de Suely (abaixo) são alguns
dos filmes que serão exibidos

exibido na Mostra. Mas aí não é preci-
so ter tanta pressa. O filme já tem es-
tréia agendada no Brasil para a primei-
ra semana de novembro.

E se alguém ainda duvida da impor-
tância do legado da Mostra e da peregri-
nação de Cakoff, basta lembrar que an-
tes do evento, um dia "boicotado" por
Pietro Maria Bardi, o país não tinha o
que hoje se chama de "circuito de arte",
limitando-se a exibir poucos filmes em
cineclubes ou naquela sala do Masp on-
de Cakoff deu partida para essa viagem
pelo mundo do cinema. Viagem bem-
sucedida e que abriu, literalmente, as
portas de nossa percepção para as ima-
gens globalizadas que circulariam o
mundo no terceiro milênio. l

pecificamente, para a área de cinema, defi-

ne a estratégia de apoio à produção e à di-

fusão por meio de seleções públicas anuais.

A última seleção de apoio à difusão de fil-

mes de longa-metragem foi lançada em ju-

lho, e os resultados foram anunciados no

início de setembro, quando foram divulga-

dos os patrocínios para apoio às ações de

distribuição de mais 26 filmes de longa-

metragem. Com o Prêmio ampliaremos a

ação com mais dois aportes de patrocínio

às ações de lançamento de filmes.

Desde 2001 o BR estava no nome da
Mostra. Este ano, a sigla sai e o even-
to volta a seu nome original. Como foi a
decisão de tirar o BR do nome da Mos-
tra e por quê?

A Petrobras ou BR já patrocinaram oi-

to edições da Mostra e, desde 2003, o

evento integra o Programa Petrobras Cul-

tural, como projeto convidado. Este ano, a

fim de não inviabilizar novas parcerias,

deixamos de inserir o BR no nome secun-

dário do evento. No entanto, a marca Pe-

trobras "apresenta" a 30,a Mostra, uma

vez que somos a patrocinadora oficial.

Qual o valor total de patrocínio inves-
tido pela Petrobras Distribuidora na
Mostra de Cinema de São Paulo? Esse
valor é pelas Leis de Incentivo à Cultu-
ra? E o valor total investido em 2006 pe-
la BR-Petrobras em cinema?

O patrocínio concedido pela Petrobras

Distribuidora para a 30.a Mostra Internacio-

nal de Cinema de São Paulo é de R$ 1,9 mi-

lhão, considerando o enquadramento do pro-

jeto na Lei Rouanet. O investimento da Petro-

bras em cinema costuma ser corresponden-

te a 40% do total do patrocínio cultural. Em

2006, a previsão de investimento é, assim

como foi em 2005, de R$ 235 milhões.

A Petrobras Distribuidora é hoje o
grande combustível para o cinema bra-
sileiro em todas as áreas da atividade
— produção, distribuição, festivais etc.
Já há algo definido para o patrocínio do
setor em 2007?

Para 2007, por meio do Programa Petro-

bras Cultural (PPC), já estão previstas as

tradicionais seleções de projetos para pro-

dução (de curtas e longas-metragens) e di-

fusão de filmes. A próxima edição do PPC

será lançada no início de novembro,

quando serão abertas inscrições para

uma nova seleção pública voltada para

projetos de festivais na área de audiovi-

sual, de pequeno e médio porte. Além das

seleções públicas para patrocínios de ci-

nema, a Petrobras mantém patrocínios

de escolha direta, como restauração de

filmes, ações de difusão, de formação e

projetos de continuidade.

A proximidade com o Festival do Rio,
encerrado no último dia 5, não dificul-
ta os patrocínios por parte da estatal?
Afinal são dois grandes eventos em um
curto espaço de tempo.

O calendário desses dois maiores fes-

tivais no Brasil já é definido dessa forma

há anos, afinal são eventos internacionais

e que têm suas edições inseridas entre os

outros importantes festivais no exterior.

E como sabemos, alcançam suas metas,

com público superiora 180mil espectado-

res. Ambos contam com patrocínio Pe-

trobras, como projetos de continuidade.

Ou seja, bastante associados á imagem

institucional da companhia.
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, a.7, n.143, 1 nov. 2006, p.95-97.




