
O festival mais
importante do País
aposta na qualidade
dos filmes em busca de
maior prestígio e com
o desafio de promover
realmente o melhor do
cinema brasileiro e latino

O Festival de Gramado (12 a18 de agosto), que nunca deixou de ser o

mais badalado e cobiçado do País, andava caçando cineastas a laço. Sua principal

mostra competitiva de longas-metragensficcionais estava esvaziada. Filmes mais

comerciais e erguidos com elencos estelares (ou seja, globais) nunca gostaram de

se expor a júris. E filmes mais autorais temiam desgaste em festival obcecado por

celebridades. Agora, com as bilheterias brasileiras em petição de miséria, parece

que descobriram o óbvio: com ou sem festival, a coisa anda mesmo feia.

Ano passado, houve sinais de mudança em Gramado. A premiação de "Serras

da Desordem", de Andréa Tonacci, ousado mix de documentário e ficção, sinalizou

os novos rumos assumidos pelo evento, de cuja comissão organizadora participam

o crítico José Carlos Avellar e o documentarista Sérgio Sanz. Outro ponto impor-

tante: Gramado inovou no item júri popular. Montou colegiado com espectadores

indicados por importantes jornais diários. Cabe a esse time assistir aos filmes em

competição e debater sobre eles. Este ano, a experiência chega ampliada para

nove eleitores, sendo três do Nordeste, três do Sul e três do Sudeste.

Este ano, Gramado criou também um novo prêmio: o longa que ganhar o Kikito

de melhor filme (segundo o júri oficial) receberá o Prêmio Cidade de Gramado. Ou

seja, seu produtor poderá indicar profissional que passará um mês na Serra Gaú-
cha para escrever o roteiro de um novo filme.



Diante de tais inovações, os longas-metra-

gens brasileiros reapareceram. Ano passado,

foram apenas 12 inscritos (na categoria ficção).

Este ano, o número cresceu. Somando documen-

tário e ficção, foram 38 títulos. Ou seja, depois de

escolher seis (já que fie & doe agora concorrem

na mesma raia), sobram 32. Antes tarde do que

nunca: como o Festival de Brasília, Gramado

abandonou a anacrônica separação entre f icção

e documentário. Afinal, essa divisão apresenta-

se cada vez mais complicada. Como definir "Ser-

ras da Desordem"?

Este ano, um dos concorrentes gramadia-

nos - "Castelar e Nelson Dantas no País dos

Generais", do mineiro Carlos Alberto Prates Cor-

rêa - chega, como Andréa Tonacci, para con-

fundir. O cineasta, que encantou Gramado, em

1984, com o poético "Noites do Sertão", volta 23

anos depois com um filme (um documentário?)

que ele, com as ironias de sempre, define como

"uma comédia sob o céu azul do sertão" ou "uma

fábula de costumes erótíco-sentimental-aventu-

reira enfeitada de imagens cinematográficas do

passado". Ou, ainda, "um musical coreografado

com a câmera e iluminado pela irresistível parti-

cipação de Humberto Mauro".

No frigir dos ovos, diremos que "Castelar e

Dantas" é um documentário sobre o cinema que

brotou nas Minas Gerais depois que Joaquim Pe-

dro de Andrade lá aportou, em meados dos anos 60,

para realizar, a partir de um poema de Drummond,

"O Padre e a Moça". O próprio Prates se integrou

à equipe do grande diretor cinemanovista e, como

ele, optou por um cinema original e poético.

Reflexão e badalação
Com documentários e ficções mais autorais

dando a tônica da seleção, Gramado 2007 conse-

gue reaglutinar as duas características de seus

melhores momentos. Ou seja, a de vitrine de

reflexão de filmes realmente significativos, sem

perder sua marca de festa mundana e território

sagrado da badalação.

Depois do alucinante sucesso alcançado,

numa gelada madrugada de 2005, pela pré-estréia

de "2 Filhos de Francisco", o festival resolveu con-

solidar faixa especial para a exibição de "possí-

veis" b/ockbusters brasileiros. Portanto, a Sessão

da Meia-Noite está reservada à exibição de filmes

de corte televisivo. E, assim, centenas de atores de

cinema e TV caminharão pelo tapete vermelho que

leva ao Palácio dos Festivais, subirão ao palco, da-

rão autógrafos e serão motivo da histeria dos fãs,

Essa é a face mais visível de Gramado. Sempre foi.

A competição de 2007 promete boas surpre-

sas. Todos os filmes são inéditos em festivais bra-

sileiros. Ao contrário do mineiro "Castelar e Dan-

tas", o carioca "Condor", de Roberto Nader, é um

documentário assumido. Ao abordar a Operação

Condor, que uniu governos militares sul-america-

nos na caça e no combate a militantes de esquer-

da, o filme se propõe a empreender-na definição

de seu diretor - "análise humana e contemporâ-

nea desse momento de nossa história, no qual o

terrorismo de Estado se impôs de forma brutal".

Interessado em contar "histórias de pessoas", o

filme ouviu muitos depoimentos. Entre eles, os do

general Manoel Contreras e de Augusto Pinochet

Jr. (colaborador e filho do ditador), do brasileiro

Jarbas Passarinho e da argentina Hebe de Bona-

fini (do grupo Lãs Madres de Mayo), assim como

de outros militares, ativistas políticos, crianças

que haviam desaparecido e seus parentes.

"Deserto Feliz", terceiro longa do pernambu-

cano Paulo Caldas (co-diretor de "Baile Perfuma-

do" e "O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas

Sebosas"), é ficcional, mas dialoga com documen-

tário ao tratar de dois temas candentes: exploração

sexual de meninas e tráfico de animais silvestres.

"Otávio e as Letras", do paulista Marcelo

Masagão, nome que trabalha na fronteira entre

ficção e documentário, investiga, com atores, o

mundo dos obsessivos. Ficções assumidas são

"Valsa para Bruno Stein", do gaúcho Paulo Nas-

cimento, baseado em romance de Charles Kiefer,

com Walmor Chagas e Ingra Liberato, e "Olho de

Boi", do cearense-paulista Hermano Penna (que

já ganhou o prêmio principal em Gramado, com

"Sargento Getúlio", 1982), que recria "Édipo Rei"

num Brasil rural e arcaico.

Hispano-americanos
Cinco filmes da América Hispânica marca-

rão presença em mostra competitiva específica

em Gramado: "El Bafio dei Papa", co-produção

uruguaio-brasileira, dirigida por Enrique Fernán-

dez e César Charlone (o craque que fotografou

"Cidade de Deus"); o argentino "Cocalero", de

Alejandro Landes, documentário sobre Evo Mo-

rales, o primeiro presidente indígena da história

boliviana; "Cobrador", do mexicano Paul Leduc,

com elenco internacional capitaneado por Láza-

ro Ramos e Peter Fonda; o argentino "Nacido y

Criado", de Pablo Trapero, ficção intimista sobre

uma tragédia familiar no frio polar da Patagônia.

O último filme latino não foi divulgado até o fe-

chamento desta edição.

Afórmula experimentada com

sucesso no ano passado agora é

definitiva e foi ampliada. O novo

conceito - selecionar, com apoio

de grandes jornais brasileiros,

um colegiado de nove integrantes

- levará à Serra Gaúcha especta-

dores de cinema de vários Estados

brasileiros. Este ano, as parcerias

para a escolha do júri popular se

dão com os principais jornais de

nove Estados brasileiros: Rio Grande

do Sul, Santa Catarina, Paraná, São

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,

Pernambuco, Bahia e Rio Grande do

Norte. A tarefa dos jurados será assistir

a todos os filmes da mostra competitiva

em longas nacionais e hispano-america-

nos, e depois votar. Ao contrário do que

acontecia anteriormente, quan-

do o júri popular era formado

com toda a platéia que assistia

aos filmes.



"Condor"
(RJ, 2007,103 min)

Direção: Roberto Mader

Sinopse: inspirado na Operação Condor,

dos governos militares latino-americanos,

o documentário mostra o terrorismo de

Estado e histórias de pessoas à procura da

verdade e da justiça. Entre os entrevistados

estão o general Manoel Contreras, Pinochet

Jr., Jarbas Passarinho e Hebe de Bonafini.

"Deserto Feliz"
(CE, 2006,88 min)

Direção: Paulo Caldas

Elenco: Peter Ketnath, Nash Laila, Zezé Motta

Sinopse: Jéssica tem 14 anos e é uma garota do interior

agroindustrial do Brasil. Ela sofre violência sexual do pa-

drasto, e a mãe nada consegue fazer para impedir. Deses-

perada, a menina foge para Recife, onde acaba caindo na

máfia do turismo sexual. Num barda região, ela se apaixo-

na pelo alemão Mark e com ele viaja para Berlim.

"Valsa para Bruno Stein"
(RS, 2007,95 min)

Direção: Paulo Nascimento

Elenco: Walmor Chagas, Ingra Liberato, Araci Esteves,

Marcos Verza

Sinopse: Bruno Stein é um senhor de meia-idade que

não se integra mais à família e não vê muita graça nas

próprias esculturas. Tudo começa a mudar quando ele se

apaixona pela nora, Valéria. Muito religioso e conserva-

dor, Stein não consegue lidar com os próprios sentimen-

tos e acaba entrando num dilema.

"Olho de Boi"
(SP, 2007, 72 min)

Direção: Hermano Penna

Elenco: Genézio de Barros, Gustavo Macha-

do, Angelina Muniz

Sinopse: o longa é uma livre recriação da

tragédia "Édipo Rei", de Sófocles, trans-

posta para o sertão profundo de Guimarães

Rosa. Modesto e Cirineu são peões de uma

fazenda, e o primeiro sofre com a denúncia

de que sua mulher o está traindo. Eles,

então, se embrenham no sertão em busca

de vingança.

MOSTRA GAÚCHA
A produção gaúcha, reduzida até na

mostra premiada pela Assembléia Legislativa

do RS, conta, este ano, com seis candidatos:

"A Peste da Janice" (único selecionado para

a competição nacional), "Casa Textor", "Os

Vampiros Também Amam", "Placebo", "Acer-

to de Contas", de Luiz Rangel, e "Original o Fil-

me". Se o Estado vê sua produção no formato

"curta" diminuir, em compensação tem notícia

boa a dar: volta a circular a coleção "Escritos

de Cinema", da Secretaria de Cultura do Mu-

nicípio de Porto Alegre. O novo volume será

dedicado à obra do ensaísta Enéas de Souza.

ZEZE MOTTA
A atriz que protagonizou o filme "Xíca da Silva", de Caca

Diegues, receberá, este ano, o Troféu Oscarito. Fará companhia

a dois astros negros, já laureados com o mesmo prêmio: Grande

Otelo (em 1990, quando o belo troféu foi criado) e Milton Gon-

çalves, em 2003. O Troféu Eduardo Abelirt, criado há seis anos,

caberá à trupe da Casa de Cinema de Porto Alegre, liderada por

Jorge Furtado, diretor dos longas "Houve uma Vez Dois Verões",

"O Homem Que Copiava", "Meu Tio Matou um Cara" e "Sanea-

mento Básico, o Filme". O novíssimo Kikíto de Cristal será con-

cedido, de agora em diante, a um nome de destaque no cinema

latino-americano (pelo conjunto da obra). O primeiro a ganhará

Eduardo Coutinho, de quem o festival deve exibir o documentá-

rio "Jogo de Cena".

PAULICEIA
São Paulo tem dois longas entre os

seis concorrentes brasileiros e apare-

ce como força majoritária do curta em

35 mm. Dos 13 concorrentes, sete são

paulistas (entre os concorrentes está

Esmir Filho, vencedor do ano passado,

que volta com "Saliva"). Dois curtas

são paranaenses. O Rio Grande do Sul,

uma das usinas de renovação do curta

brasileiro nos anos 80, anda com parti-

cipação reduzida (este ano, com um só

título). Completam a lista Rio de Janei-

ro, Brasília e Ceará.







Verão em Nova York com
música e filmes brasileiros

Em pleno verão americano, os nova-iorquinos terão duas atrações brasileiras, de 5 e 12

de agosto, no 5a Festival de Cinema Brasileiro de Nova York- que este ano trocou de nome

para Cine Fest Petrobras Brasil -, que são uma mostra do melhor do cinema brasileiro no

badalado bairro de Tribeca e um show no Central Park. Serão exibidos cerca de 30 filmes

nacionais, & o evento vai reunir atores, diretores e produtores. A outra atração será no Central

Park com o show do grupo AfroReggae seguido pela exibição do filme "Zuzu Angel", de Sérgio

Rezende, na abertura do festival. As demais exibições ocorrem no complexo Tribeca Cinemas,

criado pelo ator Robert de Niro.

Os destaques deste ano são os longas-metragens "Baixio das Bestas", de Cláudio Assis;

"Eu Me Lembro", de Edgard Navarro; "Cartola", de Lírio Ferreira e Milton Lacerda; "Noel, o Poeta

da Vila", de Ricardo Von Steen; "A Grande Família", de Maurício Faria; e o ainda inédito no Brasil

"Polaróides Urbanas", estréia de Miguel Falabella na direção. O festival não tem um júri oficial

para a premiação, apenas o troféu Lente de Cristal para o filme que for escolhido pelo público.

A homenagem desta 5a edição do evento será entregue ao diretor e produtor Roberto Farias, que tem quase 50 anos de carreira e ficou conhecido pela

direção dos filmes "Cidade Ameaçada" (1960), "O Assalto ao Trem Pagador" (1962) e "Pra Frente Brasil" (1982). A cerimônia será realizada na sede da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU). Também confirmaram presença os atores Ney Latorraca, Lúcio Mauro Filho, Cléo Pires, Marilia Pêra, Camila Morgado, Ingrid

Guimarães, Patrícia Pillar, Andréa Beltrão, Guta Stresser e o diretor Maurício Farias.

Ao contrário da edição anterior, o festival não terá o Market Place - um mercado de negócios que funcionou em 2006 como plataforma de comerciali-

zação de filmes. Mas a organização espera mais 30 mil espectadores, 10 mil a mais do que no ano passado. Também haverá uma apresentação do projeto

Revelando os Brasis, com vídeos realizados nas cidades brasileiras com até 20 mil habitantes. O encerramento vai ocorrer no The New School's Tishman

Auditorium, com apresentação da cantora Vanessa da Mata.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Revista de Cinema, ano 8, n. 79, p. 34-39 , ago. 2007.




