
CANNES ainda
dita regras do cinema
O festival, que completou 60 anos, continua ditando as regras do
mercado para o cinema não-americano e, neste ano, na falta de
ousadia dos veteranos, premiou a simplicidade do cinema romeno
Por Hermes Leal

Astros no tapete vermelho, na entrada do cinema, local onde as estrelas posam para mídias do mundo inteiro

O balanÇO final na imprensa internacional

foi que esta 60a edição do festival de cinema de

Cannes, ocorrida em maio passado no mediter-

râneo francês, ficará registrada como uma das

melhores da sua história. O evento atraiu para o

seu tapete vermelho os melhores astros e estre-

las de Hollywood e milhares de jornalistas de to-

dos os cantos do Planeta. Etambém movimentou

uma imensa quantidade de negócios no Marche

du Filme e nos hotéis espalhados pela Croisette,

longa avenida beira-mar onde se estabelecem

as produtoras americanas e, outrora, desfilavam

beldades e seus glamoures.

O resultado da mostra competitiva, entretan-

to, foi uma surpresa. O filme romeno "4 Meses, 3

Semanas e 2 Dias" levou a Palma de Ouro de me-

lhor filme entre os 22 competidores, uma escolha

unânime entre júri, críticos e jornalistas, apesar

dos torcedores das grandes estrelas do cinema

mundial que concorriam com esse modesto fil-

me. Este explora, por meio de uma câmera quase

documental, as agruras de duas amigas romenas

que são exploradas impiedosamente quando uma

delas faz um aborto ilegal, nos anos 80, numa Eu-

ropa Oriental socialista e repressiva.

Esse filme simples venceu uma acirrada

luta contra nomes consagrados, como Tarantino

("Death Proof"), os irmãos Coen ("No Countryfor

Old Men"), Gus Van Sant ("Paranoid Park"), Emir

Kusturica ("Promise me This"), vencedor duas

vezes da Palma de Ouro, era um forte concor-

rente, e o consagrado Wong Kar Wai, que abriu

o festival com "My Blueberry Nights", um filme

sem o mesmo apelo estético de seus trabalhos

anteriores, mas que continua fiel ao seu estilo,

uma combinação de personagens que parecem

saídos de um filme de Almodóvar e inseridos em

histórias orientais embaladas com cores vibran-

tes e melancólica boêmia.

O Grande Prêmio, entretanto, o segundo

prêmio mais importante do festival, também ficou

com um filme fora das panelinhas, o aclamado "A

Floresta de Mogari", um filme do japonês Naomi

Kawase sobre luto e pesar. O sensível "O Esca-

fandro e a Borboleta", que levou muitas vezes a

platéia às lagrimas, deu o prêmio de melhor di-

reção para Julian Schanbel. O filme é baseado

na história verídica do jornalista francês Jean-

Dominique Bauby, que sofreu um derrame e fi-

cou paralisado, mas, mesmo assim, conseguiu

escrever um livro dedicado à sua filha, movendo

uma pálpebra para se comunicar. O prêmio de

melhor roteiro ficou com o diretor e roteirista

alemão-turco Fatih Akin por "Do Outro Lado",

que relata uma história de amor e reconcil iação

que atravessa fronteiras, e o de melhor atorficou

com Konstantin Lavronenko, de "O Desterro", do

diretor russo Andrei Zvyagintsev. A melhor atriz

foi Jeon Do-yeon por seu trabalho no filme sul-

coreano "Secret Sunshine".

O Brasil, apesar de fora da competição pela

Palma de Ouro, participou ativamente nas mos-

tras paralelas e no mercado de compra e venda

de filmes. Dois longas-metragens receberam elo-

gios da crítica, "A Via Láctea", da cineasta Lina

Chamie, abriu a sessão paralela Semana da Crí-

tica, e "Mutum", da cineasta Sandra Kogut, que

participou da sessão Quinzena dos Real izadores.

É o primeiro título de f icção de Kogut, diretora do

documentário "Um Passaporte Húngaro". Filma-

do no interior de Minas Gerais, "Mutum" é uma
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adaptação de "Manuelzão e Miguilim", de Gui-

marães Rosa, e sensibilizou a platéia de Cannes.

Já o filme de Chamie, "A Via Láctea", seu

segundo trabalho após estrear em 2002 com

"Tônica Dominante", é uma narrativa que tem

São Paulo como um dos personagens principais

e se passa quase todo dentro de um carro preso

no trânsito caótico da capital paulista. O bra-

sileiro Vicente Ferraz, diretor do documentário

"Soy Cuba - O Mamute Siberiano", participou

da mesma sessão, com o longa-metragem co-

letivo "O Estado do Mundo", realizado por seis

diretores. O episódio de Ferraz, "Germano", é

ficcional e se passa na baía da Guanabara. O

longa "El Bano dei Papa" foi dirigido também

por um brasileiro, César Charlone, junto com o

uruguaio Enrique Fernández, numa co-produ-

ção entre Brasil e Uruguai, e participou na ses-

são Um Certain Regard.

Trinta e seis produtoras estavam presen-

tes no mercado de filmes do festival, apoiadas

pelo programa Cinema do Brasil, MinC e Apex,

que investiram na compra e venda de filmes, co-

produções internacionais e relacionamento de

Escolha unânime entre júri, críticos e jornalistas, o
romeno "4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias" levou a Palma
de Ouro

portante mercado internacional. A produtora 02,

por exemplo, conseguiu finalizar o contrato de

co-produção para o filme "Cegueira", novo filme

de Fernando Meirelles, com o Japão (Beewine) e

o Canadá (Rhombus Media). Segundo a produto-

ra e sócia da 02 Filmes, Andréa Barata Ribeiro,

a co-produção terá aportes de USS 22,5 milhões.

"O filme já recebeu várias propostas de venda de

Estande do Cinema do Brasil, local de negócios para produ-
tores brasileiros em busca de co-produções

negócios, com um estande dentro do Marche du

Filme, o maior do mundo, e coquetéis na Croi-

sette com caipirinha e música brasileira. O re-

sultado foi um volume de negócios nunca antes

realizado em Cannes.

Muitos produtores estavam indo pela pri-

meira vez ao festival com um projeto de filme e

foram mais em busca de visão e conhecimento

de como conseguir entrar no tão fechado e im-

praticamente o mundo todo", afirma Andréa.

Fabiano Gullane, da Gullane Filmes, esteve

em Cannes com diversos projetos em diferentes

estágios, como "O Ano em Que Meus Pais Saí-

ram de Férias", "Quero" e "O Mundo em Duas

Voltas", que foi vendido para Alemanha, Itália,

China e EUA. Conseguiu boas negociações e

novos parceiros para as duas co-produções in-

ternacionais nas quais está envolvida: "Plastic

City", co-produção com China e Portugal, e "Bir-

dwatchers", co-produção com a Itália. A produ-

tora negocia esses dois projetos com a índia e

também já adiantou negociação com diversos

agentes de vendas para os projetos atualmente

em pós-produção - "O Magnata", "Chega de

Saudade" e "Encarnação do Demônio".

Sara Silveira, da Dezenove, saiu satisfeita

do festival porque conseguiu fechar uma par-

ceria para a finalização do próximo longa de

Carlos Reichenbach, "A Falsa Loura", e para o

longa "Elvis e Madona", que deverá ser rodado

em setembro.

O filme "A Casa de Alice", da Superfilmes,

que deve estrear no Brasil somente no mês de

outubro, garantiu sua distribuição para os Esta-

dos Unidos e o Canadá. A produção nacional foi

negociada com a Figa Films, empresa distribui-

dora de filmes de arte e especializada em filmes

latino-americanos, com sede em Los Angeles.

Os negócios na área de compra e venda

também foram aquecidos. A agência de vendas

Elo Audiovisual representou quatro filmes apre-

sentados no Market Screenings: "Antônia",

"Garoto Cósmico", "Brichos" e "Fica Comigo

Esta Noite". A Elo apresentou seu catálogo

com mais de 400 títulos latino-americanos em

diversas reuniões e palestras. Um dos negócios

fechados foi com a distribuidora norte-america-

na Cinema Libre Studio, que será iniciado com

dois títulos clássicos - a Elo detém os direitos

internacionais e para novas mídias dos títulos

dos anos 1940,1950 e 1960 dos estúdios da Vera

Cruz e o conteúdo audiovisual da Trama. "A Elo

foi a única empresa brasileira convidada a par-

ticipar de três palestras realizadas durante os

60 anos do Festival de Cannes", acrescenta a

assessora e assistente de vendas e aquisições,

Rachel do Valle.

Jean Tomaz, da distribuidora Imovision, co-

memorou a aquisição do filme vencedor do prê-

mio especial do 60a aniversário do festival - "Pa-

ranoid Park", do norte-americano Gus Van Sant,

e o drama alemão "Auf Der Anderen Seite", de

Faith Akin, vencedor do prêmio de melhor roteiro

do festival, e do documentário "Atravessando a

Ponte: o Som de Istambul", um registro musical

da capital turca.

A Pandora Filmes adquiriu o filme "Soom",

que estava em competição, da Coréia do Sul, e

"And Along Come Tourists", de Robert Thalheim,

que participava da sessão Um Certain Regard.
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