
CINEMA

"Buena Onda", proposta la-
tino-americana que somou es-
forços de cineastas argentinos,
brasileiros e mexicanos - e que
batizou uma produtora en-
cabeçada pelo anglo-italiano

Donald Ranvaud - - tinha como um de seus obje-
tivos a divulgação do cinema feito abaixo do Rio
Grande. Se uma "onda asiática" varria o mundo
cinematográfico, por que não cavar uma brecha
para o cinema hispano-luso-americano?

Afinal, Pablo Trapero, Lucrecia Martel,
Adrián Caetano, Daniel Burman, Fabián Belins-
ky (Argentina), Alejandro González-Inarrítu e
Alfonso Cuarón (México) e Walter Salles e Fer-
nando Meirelles (Brasil) chamavam atenção nos
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festivais internacionais e recebiam con-
vites para filmar com financiamentos
internacionais. Alguns anos se passaram
(a "Buena Onda" chegou aos jornais,
cinco ou seis anos atrás) e uma ola la-
tino-americana não varreu o mundo.
Os asiáticos continuam dando as cartas.
Coreanos do sul, japoneses e chineses
fazem filmes que ocupam vagas nos
mais importantes festivais do mundo e
que conseguem dialogar com seus res-
pectivos públicos. A Coréia do Sul de-
tém, hoje, 64% de seu mercado interno.
O Japão, depois de 30 anos, viu seus
filmes venderem mais ingressos que
o cinema hegemônico de Hollywood
(atingiu a notável marca de 53%). A
China ainda detém 55% de seu mercado
interno (agora que abriu suas telas aos
filmes norte-americanos).

Os mexicanos costumam repe-
tir um ditado popular dos mais espi-
rituosos: Pobre México, tan lejos de Diós
e tan cerca de Ios EUA (pobre México,
tão longe de Deus e tão perto dos
EUA). Ao analisarmos as estatísticas
dos três maiores produtores de cine-
ma da América Latina - justo México,
Brasil e Argentina - somos obriga-
dos a transformar o dito mexicano
em divisa do subcontinente: "Pobre
América Latina, tão longe de Deus e
tão perto dos EUA".

O Atlas do Cinema, editado em
número especial da revista Cahiers du Cin-
ema (maio/2007), mostra que, em 2006, a
Argentina produziu 63 filmes e ocupou —
com aqueles que conseguiram espaço de
exibição — 11,4% de seu mercado interno
(composto com 974 salas). O Brasil pro-
duziu 73 filmes e atingiu 11% (em suas
2.045 salas concentradas em apenas 8%
de seus mais de cinco mil municípios). O
México, com 64 produções, só atingiu a
marca de 7% dos ingressos vendidos em
suas mais de três mil salas.

Apesar destas dramáticas es-
tatística, veteranos e jovens cineastas
latino-americanos insistem em reali-
zar novos filmes. Os argentinos Pablo
Trapero (Mundo Crua, EI Bonaerense, Fa-
milia Rodante e Nacido y Criado), Adrián
Caetano (Pizza, Birra, Faso; Bolívia,
Un Oso Rojo e Crônica de Uma Fuga) e
Daniel Burman (Un Crisântemo Estalla
en Cinco Esquinas, Esperando o Messias,
Todas Ias Azafatas Van ai Cielo, Abraço
Partido e Derecho de Família) já dispõem
de filmografias respeitáveis.

O mesmo se passa com Lucré-
cia Martel, o nome feminino de maior
destaque do novo cinema latino-ameri-
cano. A jovem saltenha construiu seu
prestígio com apenas dois longas-me-
tragens (O Pântano e A Menina Santa], E
já prepara o terceiro - La Mujer Sin Ca-
beça — mais uma vez em parceria com
os irmãos Agustín e Pedro Almodóvar.
Fabián Belinsky (1959-2006), que cau-
sou frisson com Nove Rainhas, realizou
mais um longa (El Aura), antes de
morrer, precocemente (aos 47 anos),
num hotel de São Paulo.

A morte também interrompeu
uma das mais promissoras carreiras
de um realizador latino-americano. O
uruguaio Juan Pablo Rebella (1974-
2006) suicidou-se aos 32 anos, em
Montevidéu. Seu segundo longa-
metragem, Whisky (realizado — assim
como o primeiro, 24 Watts — em par-
ceria com Pablo Stoll) causou sensa-
ção mundo a fora, conquistando 17
prêmios internacionais.

O pequeno país platino, de ape-
nas três milhões de habitantes, segue
em frente, realizando dois ou três lon-
gas-metragens por ano, mantendo uma
cinemateca de grande prestígio e dois
importantes festivais de cinema: o de
Montevidéu e o de Punta Del Este. Um
nome feminino, o de Beatriz Flores,





Um casal — José Novoa e Elia
Schneider — se destaca na Venezue-
la do controvertido presidente Hugo
Chávez, que está investindo pesado na
produção para cinema e TV (inclusive
num filme sobre a Revolução Haitia-
na, que será dirigido/estrelado pelo
astro black, Danny Glover, integrante
do Conselho Assessor da TeleSur).
José Novoa é diretor de Sicário, filme
sobre a tragédia dos assassinos de alu-
guel, premiado no Festival do Japão, e
produtor dos filmes da mulher (e ela
dos filmes dele) Elia Schneider. Dela,
o Brasil assistiu ao delicioso Punta y
Raia, comédia picaresca sobre confli-
tos de fronteira entre soldados vene-
zuelanos e colombianos.

Na Colômbia, terra de Gabriel
Garcia Márquez, cinéfilo militante (for-
mou-se no Centro Nacional de Cine-
matografia de Roma, na mesma turma
de Gutiérrez Alea e Júlio Garcia Espi-
nosa), um nome se destaca: o de Victor
Gaviria, autor do apaixonante La Ven-de-
dora de Rosas, filiado à rica vertente aber-
ta pelo Bunuel mexicano de Los Olvida-
dos (1950) e seqüenciada com Crônica de
un Nino Solo, Pixote, Pizza, Birra, Faso,
Sicário e Cidade de Deus.

Cuba, que nos anos 60 causou
sensação mundial com os filmes (em
especial, Memórias do Subdesenvolvimento)
de Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996),
Santiago Alvarez (1919-200..), Júlio
Garcia Espinoza e Humberto Solas,
vive ainda as graves conseqüências da
crise iniciada no começo dos anos90.
Com a queda do socialismo no Leste
Europeu, o país se viu privado da
ajuda soviética e impossibilitado de
comprar negativo (a preços câmara-

das) da Alemanha Oriental. Viveu, de
1900 a 1995, o chamado "Período Es-
pecial", dias de penúria. A produção,
que chegara a dez longas/ano (quantia
significativa num país de pouco mais
de 10 milhões de habitantes), caiu a
índices alarmantes. Hoje, dois, três ou
quatro filmes são feitos na Ilha.

A maioria, fruto de parcerias in-
ternacionais, que acabam estimulando
temas folclórico-turísticos. Muitos dire-
tores arrumam jeito de enfiar um ator
espanhol (já que a Espanha é o maior
parceiro) na trama. Mesmo assim, um
cineasta de primeira grandeza segue rea-
lizando seus filmes em Cuba: Fernando
Pérez. Aos 63 anos, soma seis longas,
todos dignos de atenção (Clandestinos,
Hélio Hemingway, Madagascar, La Vida es
Silbar, Suíte Havana e Madrígal).

Na Bolívia, novos nomes buscam
seu lugar ao sol. Tonchy Antezana aca-
ba de dirigir (com produção da Buena
Onda de Donald Ranvaud), o filme Evo
Pueblo, sobre a trajetória do líder co-
calero e, agora, presidente Evo Morales.
Marcos de Loyasa, que estreou com o
simpático Cuestión de Fé, seguiu carreira
com El Corazón de Jesus e está concluin-
do um documentário sobre a Bolívia
contemporânea. Mas o cinema do país
andino, no imaginário latino-america-
no, continua sendo sinônimo de Jorge
Sanjinés, hoje septuagenário. Nos anos
70 e 80, ele construiu, com o Grupo
Ukamau, a mais radical busca de um
cinema revolucionário e voltado para
à "descolonização do olhar". Títulos
como Revolução, Sangue de Condor, O
Inimigo Principal e A Nação Clandestina
figuram no cânone do período.

O Equador, de quem desconhe-
cíamos qualquer nome cinematográfi-
co, causou sensação, na última Mostra
Internacional de São Paulo, com Qué
Tan Lejos, da jovem Tânia Hermida,



egressa da Escola Internacional de
Cinema e TV de San Antônio de los
Banos, nos arredores de Havana. Esta
instituição, junto com a ECA-USP e as
escolas que se multiplicam na Argen-
tina, é fonte significativa da renovação
do cinema sul-americano.

da ficção) acabou se destacando mais
como cenário de um filme de Miguel
Littín (Sandino) e outro de Ken Loach
(A Canção de Carla).

Na América Central, ex-alunos
da escuela cubana fazem suas primeiras
experiências cinematográficas. O gua-
temalteco Rafael Rosai vem mostrando
seu primeiro longa, Los Cruces, pelos
festivais. Os panamenhos têm investido
em filmes documentais. O brasileiro
Vicente Ferraz, a partir de Cuba e, de-
pois, da Costa Rica, já realizou dois lon-

com Isabel Martinez). A Nicarágua, que
na época do primeiro governo sandinis-
ta desenvolveu significativas experiên-
cias no campo do documentário (e até

FERNANDO SOLANAS E A
ARGENTINA CONTEMPORÂNEA

Fernando Solanas, um dos mais
importantes realizadores da Argentina,
estreou no cinema, em 1968, com o
documentário La Hora de /os Hornos. De-
pois, entregou-se à ficção e conheceu o
sucesso internacional com Tangos, o Exí-
lio de Gardel (85) e Sur (88).

Em 2003, no auge da crise que
se abateu sobre a Argentina (o país
teve, no final de 2002, três presiden-
tes no curto espaço de dois meses),
Solanas sentiu que era chegada a
hora de voltar ao cinema documen-



tal. O resultado foi o filme Memórias
del Saqueo (Memórias do Saque}, lançado
comercialmente no Brasil.

A aceitação do documentário
foi das mais significativa. Por isto, o
cineasta, hoje com 70 anos, resolveu
seguir em frente. Já concluiu uma trilo-
gia sobre a Argentina contemporânea,
lançando mais dois documentários de
longa-metragem: La Dignidad de los Na-
dies (A Dignidade dos João-Ninguém, numa
tradução livre) e Argentina Latente, que
acaba de estrear em Buenos Aires. E
promete que sua trilogia dará origem,
na verdade, a uma pentalogia, pois já
está produzindo o quarto título da sé-
rie, Los Hombres Que Están Solos y Espe-
ran, e já estruturou a matéria conceituai
do quinto, La Tierra Sublevada.

Jean-Claude Bernardet, autor
de obra seminal sobre o cinema docu-
mentário brasileiro (Cineasta e Imagens do
Povo), vê Memórias Del Saqueo como um
documentário de "realização imprová-
vel no Brasil". Em sua análise do filme,
ele destaca as novidades que compõem
a opção do realizador. Ao invés de
realizar mais um filme sobre a pobreza
dos povos latino-americanos, explora-
dos historicamente, Solanas vai ao "co-
ração do sistema financeiro mundial,
com suas ramificações na Argentina".
E mais: "acusa a mídia de desempe-
nhar papel decisivo no saque aos bens
argentinos durante os governos Mé-
nen e Fernando de La Rua". Bernardet
lembra, ainda, que Solanas fez questão
de registrar, no calor da hora, a reação
dos argentinos de classe média e dos
operários às políticas implementadas
por seus governantes.

Solanas conta que, ao deparar-se
com "a catástrofe econômica e social
em que terminou a aventura neo-liberal
dos anos 90, na Argentina, somando a
isso, a desinformação criada pelo siste-

ma midiático", se auto-impôs a idéia
de realizar um novo afresco (La Hora
de /os Hornos, um grande painel social e
político, em três partes, seria o primei-
ro), buscando causas profundas da crise
e analisando as possibilidades futuras.
Na medida em que ia produzido um
dos filmes, Solanas já vislumbrava os
seguintes. "Senti que o trabalho a reali-
zar seria , de algum modo, contínuo".
O primeiro destes filmes foi Memórias
del Saqueo — diz ele, concordando com
Bernardet - "no qual analiso o papel dos
meios de comunicação, a TV em espe-
cial, no engano da população, as priva-
tizações e o saque de nossos recursos
naturais". E finaliza; "uma mafiocracia
construiu-se entre poder econômico,
a corporação profissional-política e os
meios de comunicação, de forma que
estes acabaram se colocando a desco-
berto".

Maria do Rosário Caetano é jornalista e pesquisadora,
autora de Cineastas Latino-Americanos (Esta-
ção Uberdade/1997), João Batista de Andrade
- Alguma Solidão e Outras Histórias, Fernando
Meirelles - Biografia Prematura (ambos da Coleção
Aplauso da Imprensa Oficial de SP) e organizadora de
Cangaço, o Nordestern no Cinema Brasileiro.

Text Box
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